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Exmo. Snr. Presidente 4o Conselho 

28 JUl 19 4 2 

--15':;, 1 -15,0 

' . ~~tt b~ncaJo, assoo14o Luiz Go~~alTes de J'reitas, 

do Syndioato Brasileiro da Banoarios, portador da carteira prc:r-

lly 
I}; 

fissional aob no 28. '193, serie 2la., oom 25 anno e de sarvi~os 

prestados ao Britian Bnnk of South Amerioa Limited, desta Capital, 

tendo sido dispensados os seus eervi~oa, sem justa causa, conforma 

consta da carta ~unta (doc. n• 1} vem 4 preeen~a de V.Exa. pnra 

axpo r e r a quere r o que segue , a bem de seus dire it os • 
• "Seguindo um prooeaso de tuaeo come~ado pouco de-

pois da terminar a Guerra Europeia, as cinco ins-
• titui~oes independentes qae tinham anteriormente 

representado o oommeroio britannioo banoario na 

Amerioa do Sul concentraram-se em d~ue grupos 

prinoipaee, um dos quaes 4 constituido pelo Benk 

of London & South Amerioa Limited, formado pela 
.. 

tusao em Dezembro de 1923 do London & Rivar Plate 

Bank e do London & Brazilian Bank. O Outro gru-po 

consiste no Anglo Soutb Amarioan Bank e sua ine-
• titui~oee affiliadaa, o Brit iab Banlt of South 

Amerioa e o Commercial Bank of Spanish Americe. 

Todos estes Bancos se ao'ham actualmante reprasen tadoe 

em todas as cidades prinoipaes desde o Mexico ao 

cabo Horn, e constituam o grttpo de u~ nacionalidade 

que maia importr.oo :ia a mai e influencia tem no Continente" 

Extrahido do " Annuario do Commercio Anglo Sudamerioano "(~he 

BritiBh south Amerioan Trade Annual } 1930-1931, editado por A.B. 

Godwin, Londres, fls.31., aseignado por Rob~t John Rose, director 

do British Baak of South Amerioe Limite~, e que comprova os intuitos 
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futuros de ullll nova fusão, que se n~o raeliaou, operando-se ul118 

incorpora~ão do Bri t1 Ell Bank ao Benk of London, por1J111 esta espeÕ1 

de negocio era mais commo4a para Dcobertar o que 018 se dia ser uma 

liqu14a~ão do Br1ti8h Bank. 

Todoe os negcoios do Britilil Bank of south America, Ltd., 

foram transferidos para o Bank of Lon4on, que o encampou, 

resultnnlo em consequenoia dessa ope::ra~ão:-

- o direito do reolamnte de ser tambem transferido para 

o quadro do pessoal do Bank of London, em vista da possuir 

elle o direito á e etabilidada no emprego, por contar meia 

da dous ennoe de servi~o1. 

Sob no 17.011, já existe nesse Conselho uma reclameQSO, vinda de s. 

Paulo, do be.ncario Franci soo de Paula Reimão Hellmeistar contra o 

Bank of London & South America, em que a par de farta e copiosa 

documanta~ão, ! qual pedimos vania pare. nos reportar, estão sobe

jalDilnte provados os factos que vamos arguir e que ee resumem no 

seguinte, que em seguida vamos narrar. 

Para não se afaster dos diaares daquella reclama~ão qua 4 analoga 

a do ora reclamDte, cil@'e-sa este 4qualles mesmos diseres e do-
.. 

aumentos, embora ne.o poa-a np:resanter a mesma abundanoia de provas 
.. 

ali existentes e que melhor illustre. a questao. 

Um documento, por6m, existe naquelle processo, em in~lez e datado 

de 9 de Julho de 1936, aoompanhado da respectiva traduqão por tra

ductor publioo Juramentado, a que mostra claramente tratar-se da 

uma incorpora~ão do lritiâh Bank ao Bank of London.- Este documento 

foi lido, ne Camara dos Deputados em 27 de Fevereiro ultimo pelo 

deputado snr. Alberto Surak e ccneta do Diario &o Poder Legislativo, 

junto a esta reclama~ão (Doc. n° 6). 

o ora reclmante chama a etten~ão desse Conselho pare esse documento 

no 5, discurso do snr. Surek, em que v4m as instruoQõee dndas pelo 

Britieh Bank és suas filiaes, de como deveriam proceder no o&eo da 

transferencia doe nagocios do BritiSh Bank para o Bank of London. 

Já 4 do dominio publico e do conhecimento das autoridades trabalhistas 

brasileiras a IJU& stão surgida com' o recente desappareoimento do 
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Br1t1ah Benk of aouth Amarioa, Ltd. q us ha mui toa at~noe vinha 

nos mercados financeiros do Paia, oomo ume organiee~ão banqueira qus 

& da Inglaterra, banoo 8 see filiado ou subsidiario ao Anglo south 

American Bank Ltd., oom s'd8 em Londres conforme documentos numeroe 

22 a 27. 

O British, como parte integraDte da oonstella~eo finanoeira do Anglo 

South Americen, foi sempre, na sua phase de vide e de actividades 

no Brasil, um e stabeleoiDIInto sol ido, que marchava por um caminho de 

franco desenvolvimnto nos seus :negooioe e sua vantagem a tanto isso 

4 verdade que os seus balan~oe ecouenram sempre consideravaie parcallae 

de lucros que pamittiam em todos os snnos aos seus socionietas uDB 

recompensa de gordos dividendos (Dooe. n•s. ~ e ! ). 

A terra e a gente brasileiras eram sempre dadivosas e promia-, 

sorae e 1 4' ahi, neo haver nagooio melhor dO q UB O ser inglez e 800iO• 

ni sta do Bri t 1ab • 

Aoonteoe, por,m, que isto e6 não era bastante, pois que o 

BritiEb,apeznr de seus lucros ennuaes vultuosoe era epe~e uma parte 
... 

da oonetella~ao banqueiris tas do Anglo South .Amerioan e este ultimo, 
-

oom ae suas outras ramificações na ~nglaterra e em outros paizes 

(menos o Brasil) ie rumo a enno de mel a peior EtoouaaDlo sempre 

pre~uisoa sempre oresoaDtes, o que obrigava a organiaa~ão 8 entrar 

no desgaste do rioo oapi tal dos aooionistae. Este facto foi 'revelemdo 
... 

a necessidade oade vez maia premente de ee proceder a uma intaYaaçao 

doe poderes inglezes de meneira a salvar os aooionietae e tambem o 

preatigio fiumoeiro das organiaEtçÕie britannioas. 

Assim 4 que depois da muitas t~atativae qna por fo~a devem 
• ter acontecido em Londres, em Junho de 1936 ficou resolvido a formeçao 

de um "oertal" doe bancos inglezes qua at4 entio operavam ne Amerioa 

do Sul, sob a 4gi4e do Bank of London, por ser esta o neis forte e 

me1 s de sanvol vi do nos 4ent roa sul ema rio ano e. 

Picou resolvido e disto não resta a menor duvida que se 
... . 

prooadaeea e inoorpor~f'o do Anglo Soutb .Americen a sua constella~fto 

pelo Bank of Londom, paesaDlo eeeaa organieaçõe e 1nglezae pera o 

dominio e admi nistração do London. T~da e imprensa londrina noticiou 
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• essa incorpora~ao do Anglo pelo London e as agenoi~s telegraphioes 

transmittirem a todos os quadrantes da terra esSf\ noticia assim tão 

positiva, at4 qua a imprensa brasileira reprodusio os seguintes tela-

gramDBs:-

"Annuncia-sa a fusão do Anglo Soutb Americen Bank oom o 

Bank of London & South Amarioan 9 A fusão foi assentada 

pelo Conselho Administrativo do Anglo o qual esclarece que 
.. 

de conformidade com as negocieçoe s recentemente concluidee 

o Bank of Lon&3n & South Americe, Ltd, assume as responsa

bilidades das obriga~Õas contrahidas por aqualle eetebelecimanto 
.. 

de credito em relaçao aos depoeiterioe e outros." 

Outro telegramma:-

" o Bank of London & aouth America e o Anglo aouth American 

Bank, ennuciam que o aceordo provisorio, eegun4o o qual aquelle 

primeiro eetableoimento de oredi to ficar4 encarresado doe negocias 

do ultimo foi ratificado pelos acoionietae do Anglo south Amerioan 

Benk." 

"l'ioou decidido ne l1B ema ocoesião que a traneferencia eerA 

realizeda a 13 de Agosto vi~douro, depois do fechamento doe 
.. 

esoriptorios do banoo absorvido. Entrementes, as traneaoçoae 
H .. 

ccntinuarao nornaae sem'interrupçao. O capital do Bank of 

London & aouth Ame rica, Ltd. serê de 4. 500. OOlibras. eem o 

4.040.000 realisadoe e as reservas eomm~rão dous milhÕes de 

libras". 

Mais outro te ls gremma:-

"Oe aooionistas do Anglo Sout~ American Bank approvaram a 
.. 

resoluçao pela qual esse estabelecimento banoerio foi 

absorvido pelo Bank of Lon~n & South AmericR Ltd. 

(Does. sob noe.l2, 13 e 14 do Proo.l7.011 nesse Conselho} 

Esses telegrSliiiOOs nÕo dizem outra cousa senão que:-

10.-Bo dia 17 de Julho de 1936 se rofllizou ume aeeembl4e los acoionistae 

do A!lglo. 

2°.-A eseembl4a rõsolveu inoorpo~ar o Anglo ao Lonaon. (Doc. no 19.}.-
.. 

Ora d'ahi decorrem duee conclueoae logioae:-



la.-Tendo s:ldo deliberada a encorpora~ão do Anglo 

pelo London, foi tombem resolvida a incorpora~eo do ~ritiBh ~enk 

pelo mesmo ~anco, risto oomo o Britieh era filiado 80 Anglo, conforme 

os doouDB nt os 22 a 27. 

2a.-A resolu~ão da inoorpora~ão ten4o sido tomada em assembl•o de 

aocionistas deve ter sido lavrada uma acta de incorpora~ão em 

virtu~e da qual foi ~ada a noticia eoe jornaee. 

Aliaz e incorpora~ão do Antlo 4 portanto tambem e do British pelo 

London, nno ficou apenas circumsoriptn 4quella resolu~ão da aseembl'a 

de Julho ultimo, e, isto, porqua o London realisou a primeira prova 
.. 

concreta da imorpora~ao por elle levada a e ffeit o, prova esta qual 

,aeJa ll oompra por elle da totalidade das ac~õe e do Brit ieh, oonforDB 

confirmam as noticias telagraphioas publioadas na imprenea brasileira 

de 9 de Julho passado, constante do doc. n• 13 lo Processo 17.011-36, 

nesse Conselho. 

•trmadte· todas as bases da inoorpora~ão do British pelo London, em 

Agosto ultimo, foi dado inicio a esse trabalho de transf.erenoia pare .. 
o nome e direc~eo do Lon4on de tudo equtllo que no ~rasil oonetituia 

pstrimonio, negocies, direitos, obriga~Ões, etc. do antigo ~r:Stish 

que vinha de desappareoer. 

Assim 4 que as gerencias de diversas agencias do British pase~a 

receber ordeDB, não mais de seus entigos di:motores, l'IF.s, sim da& 

g.Jrenci&Sdo Lonc1on. O British e o London simultaneemente iniciaram 

a remessa de suas cartas circulares a todos os antigos clientse do 
• Britieh, dizendo que o Lonc1on havia adquirido todas as ao~oes do 

Br1t ish e que por isto, em conaegu e no ia disto - este ultimo estabele

~imento entrava em liquida~ão voluntaria, conforme os ezemplares de 

ditas oiroulares que vão anne:xas. (Does. de n• lO a 18).-

.lhi estA um prova evidente, inq~ stionavel pele qual são 8S 

proprias gerencias dos dous Banco e que confessem aos seus clientes que 

o London adguiriu as aocõa a do Brit iah, confirmando aesim as notioi88 .. 
anteriores ela assembl'e em que ficou clelfbe~êclO ê iMcU:':POf&~ae &aate 

Banco eo London. 

Dlpois desta communioa~ão, o London iniciou a transf.erencia dos saldos 
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dos clientes, dos livros do British pe.ra os seus proprioe livros, poi / 

nem era uma transferem ia de um estabelecimento para outro, porque o 

proprio Lon4on (não obstante ter a sue s(de propria) passou a funnoionar 

tembem ne s4de do antiao Britisb conforme provem os documentos nos. 28 e 

29 desta processo e 24, 26,26, 27 do processo 1'1.011. 

Bão parou ai.M's ahi a prova da incorpora~ão do Britieh pelo Lonc1Dn. 

Diversos funcoionerioe do entiso British - que anteriormente arem 

autorisados a assigDar pelo Brit1sh Bank - passarem e essignar pepeie 

eutoriesdamente, em no011 do Bsnk of London, como se prove pelos documatos 

no processo 17.011-36, sob numeros 28, 29,30 e 31 em que o contador e o 

caixa que erem elo Britim, assignam pelo London. 

E não 4 sol'!Bnte isto, no dia 14 de Agosto de 1936, ere o proprio 

ge~rs.nte ck» London, que escrevia uDB carta eoe demais establecimentos da 

cidade, communicaDtlo que "as pe secas que actualmante aseignam pelo British 

BaDk estão provieoriamel'lte alltorisadee a eseignar pelo Bank of LondonV 

CHES,UES. !ambem os telões de cheques do antigo Britieh passarem e ser 

eproveitedoa pelo Bank of Londoa, sendo qua este ultimo ~nlou carimbar 

o seu nome soo re o nome lo antigo Banco que elle incorporou. 

Vejamos os docuantos no processo no processo 17.011 sob o no 32 e no 

processo movi!o pelo snr. Adberbal Caminlla, sob nos. 39,40 e 4lo 

-'sses ultimoe cheques são do antigo Brjtisb, como se podem observar 

palas iniciaes ao lado e peles letras min'fculss em que se vt o nome 

British Benk repetido em caracteres vieiveis por meio de lentas, não 

obstante o nome maior Brtish Bank estar apegado com uma fnixa preta 

bem ecoentuada, e a cepa dos talÕes ser igual a dos cheques do Bll~• of 

London. Em Santos fechou-se o edificio do British, logo no inicio, e 

todos os eeue funooionarios transferirem-se per s o predio do Benk of 

London, onde oontinuaram a trabalhar. Em s. Paulo e neste Capital d'-s• 

o mesmo e ainda estão trabalhando no Lonaon diversos funcoionarios do 

Britieh qw não os são ainda do Lonclon. As primeiras correaponclenoias 

chegadas de Londres fazem ver que o Banlr of Lonck»n uaf\ sobre as etiquetas 

do Brit ieh o seu proprio carimbo com as denomine~õe s "antigo Brit ish 

B8llk." Bão obstante, pois, tode essa prova vehemante e muites outras 

proYas qUI serão produzidas opportunama11te • o BRnoo inoorpo mdor - o 
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Be.nk of Lon4on -- por seus dirigentes eafort;am-se por provar q:ue o 

London nada tem a ver aom o Britieh, sendo esta que resolveu entrar 
.. 

em liguida5sao volunt aria. 
.. 

Nada mais malicioso e inveridico do que assa feit;ao que o London 

quer emprestar ê. incorporat;ão do Britieh por alle feita e ft quel elle 

n&smo quer mascarar, disaimuls-, encobrir para furter sorrateiramante 

ao seu compromiaso indealiMvel de manter a estabilidade de todo o 

antigo pessoal do Briti.eh, e portanto, tsmbem, do 6ra reclamante, 

conforma preaeit'a a lei federal 54, de 12 de Setenbro de 1934, no 

seu art. 92, que diz textualmante:-

Art. 92.- A liqu14at;ão de um estabelecimento por motivo de 

seu encerramento definitivo, extingue o direito de 
.. 

effeatividade assegurado aos seus empregados,~ 

se aonsider8l:llo porem como tal a extinoqão de 

filiaea, agencias e serviços benaarios snn~, 

nem a simples transfe rencia do estabel.a oi manto, 

digo transferenaia de propriedede do eetabliecimento. 

Para fugir a esse oryatallino texto da lei, o London anda all egan4o 

alhures que não existe inoorpora<58o a nade tem e ver com oe emprega4os 

do Bri tia h, por que este 4 que e st' se liquidando por si zrB smo e por 

sua propria vontade. 

Ora 4 muito facil proYar-se que o que se d~ 4 apenas umn liqui4at;ão 

de uma dependenaia do Londom, isto 4 de algumas agencies eu8s, onde 

pe e sou a hB. ver duali4nde de agencias. 

Pelo que está exposto acima, ~á se vi que e incorporação existe, e que, 

em virtude della, o London e o British passaram a ser um s6 estabelecimento, 

uma sociedade enonyma sob a denominat;io de !ank Gf London & south Amaria~, 

Ltd., e que, por isto meliJYlo, o London tomou conte das agenci ~e do !ritieh. 

Isto feito, iniciou-se a liquidn"ão das antigas agemias do Br1tisb pelo 

London e tanto não tem e não tinha o aareater da uma pura e simples e 

voluntari• liqui~a1eo ~o British como sooiede.de anon1ma autonoma1 que o 

London, não considerou neaeeario aomprir as diepoei~Íee das leis oommer-
.. 

o iees sobre a liquida<580. 

Os negoaios das antigas asenciae do British estavam sendo 
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liquidadoe e trDnsferidos pai'& as antigas agenoiaa do Lon4on desde o 

dja 13 de ~oato do anilo findo, sem que houvesse liquidantes ou pro

cuzadores seus bastemtes. Era o proprio gereate quem fazia e liquida]ão. 

Xo dia 14 de Agosto era o gerente do BritiBh - o proprio gerente 

• não o liqu14ant e o omo aena ser - quam requeria e 15ffio1eva 4 Racebedoria 

de Rendes Internas. ~ Junta Commercial, ato. oommnnican4o 6 liquida~ão 

e eolioiten!o annota~ão no Registro, ato. 

Somente no dia 4 da Setembro, isto 4, 20 di e s depois da inicie da 

a liquidação 4 q m appe.receram em scena dous funooionarin do London em 

s. Paulo e outros aqui e então requereram 'quelles mesmos orgãos e 

repartiçÕes, confirmando os requerim~Dtos do antigo gerente do Brtish 

e Juntan! o uma acta de essembl4a de 11 quida]éo do mesmo Brit ieb , cheia 

da irregularida4es. 

Essa aota forneoe elamantoa intereesantissimos, pois que ella 

dia que a aaaambl•a se realizou no dia 13 de Ago ato, mas, somente em 

23 da Setembro,ieto 4, 41 dias depois - 4 que ella foi lsgaliseda no 

Consultado Brneilei ro em Londres, para produzir seus effeitoe no 

· Brasil. 

xão obstante isto, a liquida~ão Já se processava hsvie 414iaa. 

Por oonta e ordem de quem?. Doa eocionistas em assemblel? 

- xão, não havia aima um documento legal autori•n4o essa liquidat;ão 

no Brasil.- i que a liquida]ão era e 4 dirigida pelo Lon4on, oomo en

corpo m4or do Bri tia !r a como mete ria de sue unioa e exclue i ve aoon,mia 

propr1a. - Esta ' a exclus1Ya a absoluta verdade.-

• de no ta r nais o seguinte:-

O Britisb Dão se liquida como sociedade anonyma autonoma, a sim, como 

uma incorporada ao London, porque se assim não fosse, i~to &,se Brtisb 

estivasse em liquidat;ão como sociedade anonyma autonoma, elle teria 

da processar eeae liquidet;ão de acoordo oom os decretos federees npJL• 

19634 da 28 de Janeiro da 1931 e 19478 da 12 de Dezembro de 1930 9 especiaes 

p em Bane os • 

o ~rt. 4• do Dao. 19634, diz:-

"A liquidat;ão de um banco ea procederâ , na sua primeira 

pbase, sob e direct;ão do delegado do Governo, auxiliado 



-9 -

pelos direotore s ou administradores d.o eetabele oimartto e. 

liquide r. 

~unioo.- Este 4elegado será de livre nomeaqio e demissão 

do Ministro da J'azema que lha poder' dar instruc~Õee 

espeoiaes e lhe fixer6 honorarioe &a expensne do estebele-

cimento." 

Ora,qual o re~resenlaDte do Governo tua estl dirigin4o e liquidação 

do lritiih?- Benhum ••• 

a porque e liquida~ão ~ resultante da incorpoTB~io, isto 4, ella 

• uma medida posterior 6 inoorpora~ão e por isto o que se verifica 

4 uma liqu14a~ão de dependeDOifts ou ageneiee e servi~oa annexoe 

do London - incorporador - e que de aoco~o com o art. 92 da lei 

64, não atti!lp o direito da estabilidade doe empregados. 

Snr. Presidente do Ooneelb.o Nacional do Trabalho. 

O abaixo aseignado, Luiz Gon~alves de J'raitae, funocionerio 

do antigo Bri tia h Banlt of South Amerioe, Ltd. que vinha trabalha DI! o 

ha mia da 25 ennos naquelle estabeleoimento reeebeu em data de 17 

de l!'evereiro ao o errante anno a sua dispensa do trabalho por carta. 

Pelas allega<JÕas que acima foram expostaa, a pelo seu tempo de 

aervi~o que garaute a effeotivi4ada no emprego, o 6ra reclamante 

tem o seu direito 6 a etabilidade de aocord.o com o que estabelece 

a lei 64 no seu e.rt. 89, estabilidade essa que deve ser garantida 

pelo Bank of Lontbn, ora reclamado, ns oonformidede do que dispÕe 

o art. 92,de referida lei. 

Ba verdade cabe ao Bank of London essa obrigaqeo na garantia 

da estabilidade do reolemaute porque ella • o B~o inoorporaApr 

do Brit ish e assim como oe dirait os e petrimonioe deste cabem 

ao reclamado, tambam as obriga~õas lha são devidaa. 

Acontece que o Bank of Lond.on procura lanvar a confusão no caso 

da inoorpore~ão, pre~aD!o ardia, para fugir eo cumprimento de lei. 

Mes toda ooneoienoie naoioanel eet4 ~a mobilisada contra 

essa burla do Banco estrangeiro (vide doc. 32l que sendo de um Paiz 

que se vangloria da ser severo cumpridor das leis, elle reclamAdo, 

procura fugir ~e determina~ões da lei brasileira, ~rocuran!o lesar 

assim, centenae de trabalbadorae brasileiros, entre os queee eet! 0 
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6r a r e a le.mant e • 

Tambem da tribumt da Catnflra doe Deputados, brilhantes repre 

eent antes do povo e das classes trabalhi atas, como os snrs. dr. 

Oarloe de MorRes Andrade e Alb,rto Surek e Arthur Albino da Rocha 

mostraram & lla~ão, eeguDladoe por outros colla gae de Parlamento, a 

inJuati~a que o London quer perpetrar. (Vide documantos nos. 2, 3,4, 

5 e 6). 

O reclamante, abni~ aseignado qD~ ' BJDdioalisado e portador 

da carteira profiseional no 28.793 eerie 2la, não pode conformar-se 

com o não reconhe aiment o de seu direito tão oryatallinEHDinte garantida 

em lei• por parte do Bank of London. 

A vista do exposto requer a V .bcia. se digne receber a pre

sente queixa e mlldar eutual-a, int1un4o-se o BAnco reclemedo, nesta 

Capital, proeeguindo-ee nos demais termos do processo, para afinal 

provado bastante, seJa o Banco reclamado oondemnado n manter e esta• .. . 
bilidade do reclamnte, e o pagemento de custas e mais pronnncie~oes 

de direito, tu40 nos 1Brmos e pemts das leis em geral e 54 em per

tioular. 

O reclamante protesta por todos os generos de proves permi

tida& em direito, especialmente depcimantoe de testemunhas, dooumen

toe, Tistor.l.as Judioiaes, preoatories, depoimento pessoal do recla

mado, sob pena de confesso. 

E por ser de Direito, 

la ates termos, 

P. deferimento. 



RIO DE '-'ANEIRO 

The British Hank ot south America Ltd . In Liquidation. Rua 

da Alfandega, vinte e tres a vinte e sete. Postal Address& 
11Ca1xa do Correio, . trezentos e vinte e quatro. Rio de Janei

ro . dezesete de Fevereiro de mil novecentos e trinta e sete . 

Illmo . snr . Luiz Gonçalves de Freitas , ajo . T.he British Bank 

ot South Amerioa Ltd . , em Liquidação, Rio de Janeiro . Amigo 

e snr . , Devido a circumstanc1a de ter entrado em Liquidação 

T.he British Bank ot south ~erica. Limited, vemo- nos na con

tingencia de ir dispensando os seus tunccionario de accordo 

com as necessidades da mesma liquidação, e , nestas condiçÕes , 

lamentamos ser obrigados a dispensar os vossos serviços nesta. 
, 

data, autorisando-vos a receber na nossa caixa, alem do vos -
, 

ao ordenado vencido ate a presente data, mais um mez, e mais 

a ind~sa~io de Rs . vinte e c1n~o contos duzentos e oiten

ta e sete mil e auinhentos reis (vinte e cinco contos duzen

tos e oitenta e sete mil e quinhentos reis) a que tendes di

reito, nos ter.mos da lei numero sessenta e dois de cinco de 

Junho de mil novecentos e trinta e cinco . somos, com estima 

e consideração, de v. s . Amos. Obros . (aal . A. H. Sharp . - ·c. 
L. P. Trapaud . P•P • Li~uidante . - Reconheço as tir.mas A. H. 

Sharp.e c. L. P. Trapaud. Rio de Janeiro, dezeseis de Março 

de mil novecentos e trinta e sete . Em testemunho (Signal PU

blico) da verdade . Luiz Cavalcanti Filho . (Carimbo respecti-

vo) .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.- .-.-. 
NADA mais se continha em o transcripto doc~ento que me foi 

apresentado e que a pedido do apresentante, para aqui, bem 
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r--t,--

' 

bem e fielmentelr1~ passar para publica to~a do proprio or1 

ginal ao qual me~reporto, que vae ser entregue ao mesmo apre 

aentante juntàmente com esta depois de conferida e em tudo 

achada certa. Rio de Janeiro, dezeseis de Março de mil nove-
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Discurso pronunciado pelo Deputado 
Alberto Surek na Camara dos 

Deputados em 16 de 
Setembro de 1936. 

(Dlario do Poder Legislativo de 17 
de Setembro de 1936). 

Sr. Presidente, sinto-me no dever de occupar a 
tribuna, em defesa dos interesses daquelles que repre
sento nesta Casa, e o faço, na ausencia e na impos
sibilidade de quem, no dia de hoje, por certo, tomaria 
essa defesa dos bancarios - o nosso extincto collega 
Sr. Adalberto Camargo- a cuja memoria rendo as 
minhas homenagens por ter sabido interpretar o pen
sarnento da classe. 

Ha tempo, foram requeridas informações ao Sr. 
Ministro da Fazenda, relativamente á liquidação de 
um estabelecimento bancario desta praça e que aqui 
funccionava ha cerca de 70 annos. Por deliberPa 
dos capitalistas inglezes, esse banco foi incor)t' oa " 
outro .iran<UL estabelecimm:!tD que igualiDenm uncc1o~ 
na., ha longos annos, em nosso paiz 

O SR. DINIZ JUNIOR- V. Ex. vae dar as razões 
da incorporaçAo ? 

- Devo trazer á. Camara informações precisas 
de como se vem processando a incorporação, votada 
em duas asscmbléas do Anglo South American Bank 
e do London Bank, em Londres, e, posteriormente, 
em assembléa tambem realizada em Londres dos ao-

' cionistas do British Bati\ que outra coisa não !t_ se-
não um banco ue es l~rando, ha Per , ll 
ann~ no activo do Anglo o uth. 
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Foi precisamente em 1928 que este ultimo bane() 
adquiriu 90-% das acções do British Bank e, conse
quentemente, esse grande estabelecimento figurava. 
no activo daquelle Banco ora incorporado ao London 
Bank. 

E', precisamente, o assumpto que desejo trazer 
ao conhecimento da Casa, pois percebo uma segun-
da intençao, conforme o demonstram os actos até ~ 
aqui praticados, da parte do banco incorporador, no 
sentido nao só de burlar a nossa legislação social 
trabalhista, mas o proprio fisco. Assim falo porque 
tenho dooument.a.çA<> farta de que, no CasQ, pflp i@ 

trata de uma liguidacão, e sim ,Pe li'"ma ~rfejta ili!. 
co~oraçiõ1 conforme noticia,m o_s_ prgpr jge jgrpaei de 
Londres. 

SR. DINIZ JuNioR- Em consequencia, se me 
não engano, de negocios desastrosos levados a effeito 
no Chile. 

- Lembra o nobre Deputado muito bem. Ia mes
mo, explicar á Camara as causas que levaram os bri 
tannicos a effectivar a referida incorporação, que ou
tra coisa não visa senão salvar o credito inglez. 

Em 1929, o Anglo South Bank, que mantém fi
liaes na America do Sul, e que era considerado um 
banco propriamente da America, realizou vultosos ne
gocios no Chile. No Brasil, devido a convenienc~ 
communs de ruzgocios, esse Lanc 1 u · ya ,m • 
nome de Brit1sh Barik. ""'E" forçoso confessar, entre
tãntõ, que o Bnbsh Bãnk era um dos estabelecimen
tos mais prosperos do nosso Paiz, como o demons
tram, por exe~plo os pagamentos que o mesmo ef
fectuara de impostos sobre a renda, em annos con
secutivos, no montante de 50 contos annuaes. Tra
ta-se, conseguintemente, de um banco solido e que 
poderia manter, incorporando-o, o a,ctual London Bank. 

Fazia eu referencia aos negocios realizados pelo 
South Bank no Chile e ao fracasso dessa.s operações. 

! 
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Preciso explicar tambem, as razões que levaram os 
inglezes do London Bank a incorporar o Anglo South 
Bank e consequentemente o British Bank. 

Como já accentuei, em 1929, o :Anglo-South Bank 
teve enormes prejuízos que se elevaram a cerca de 
oito milhões e meio de libras. Mediante accordo, en
tre varios bancos de Londres, foi fornecido o dinheiro 

"""" necessario para evitar que o banco se declaraase em 
fallencia. As demais agencias da America do Sul, com 
os lucros que auferiam, deviam fazer face aos prejuí
zos advindos dos máos negocias rea.lizados pelo banco, 
no Chile, e o que é peor, lançando mão de economias 
nossas porque o British Bank era um estabelecimento 
brasileiro. 

.... 

O SR DINIZ JUNioR - Exactamente. 
- O nobre Deputado, Sr. Diniz .Junior, á vista 

desses factos, teve mesmo opportunidade de apresen
tar um projecto a esta Casa, no sentido de ser 
regulamentada a nacionalização p1ogressiva dos ban
cos, o que é uma necessidade, conforme vou demons
trar com a ligeira explicação que ora faço, visando 
a defesa de 517 bancarios que, de uma hora para 
outra, estarão sujeitos a perder todas aquellas rega
lias que nos foram proporcionadas pela Revolução de 
1950. Em verdade, nós, trabalhadores, confessamos 
que a nossa legislação social trabalhista é ampla, a 
nossa ConstituiçAo é avançada, não resta a menor du
vida ; é, porém, necessario que se cumpram: os dispo
sitivos insc1!os nessas e1s, a ·lgue o tr-ªbillbidor 
fiq'tft! e! à h 4ft nd. n. . ó (I}" ll 01 uma . " . 
cum . · ~ jmrque c i con 1 na • em ''q, cumo t.am
bem pmqae se te o ]'UStâíriente n ereabjli ~l'lfll.,Jill~l 
l!l6 a:cha em jogo, como em jogo estã a a egisla
Qão nesse sentido: 

Ets o mot1 vo que me traz á tribuna. na defesa 
dos interesses dos bancarias, interesses assegurados 
por uma legislaçao, tendo o Conselho N acionei do 
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Trabalho dado soluçAo, em casos identicos, inteiramen
te a favor dos empregados, reconhecendo-lhes a esta
bilidade em toda a sua plenitude. 

O 8R. DINIZ JuNIOR - Legislação que permittiu 
ficasse o nosso proletariado á margem das cogitaçôes 
dos extremistas. 

-Diz V. Ex. muito bem. Desde que tal leg:sla
ç&o seja extendida a todos os trabalharlores e obser
vada, é certo que os ''ismos" ficarA<> afastados. Nn.o 
necessitaremos, para tanto, ter outra preoccupaç&o 
senão a de ver cumprida essa legislaç&o, para tran
quilidade da família proJetaria brasileira. 

O meio adoptado pelos accionistas do London 
Bank e do Anglo South se resume nas n( ticias publi
cadas em Londres. 

Muito a proposito, temos em mãos o "Financiai 
Times", de julho ultimo, quando as duas assembléas 
dos dois importantes bancos britannicos resolveram 
incorporar o activo do London Bank e, consequente
mente, o desapparooimento do Anglo South e a jpçpr
pora ão do British Bank de nossa :r· a, porque com 
esse nome que gura, por assrm convu aos accio
nistas britannicos. 

A situação, na Inglaterra, foi bem diversa para 
os empregados banearios, porque elles estão assegura
dos por outra forma : desde que ficam descollocados, 
recebem p ela d s "sem trabalho''. 

Entre nós, a lgriHlasãg ._&arante a estabilidade. A 
situação terá de ser resolvida por maneira diversa. 

Na Argentina e nos outros paizes da America 
do Eul, onde o Anglo South mantinha. suas agencias, 
o assnmpto foi solucionado facilmente, pois é certo 
que Desses paizes o bancario não goza das regalias 
dos bancarios brasileiros. 

Assim foi facil para o London Bank : substituiu 
laca do Anglo Soutb, liquidando o as-

... 
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No Brasil; tiveram que usar outros meios, outros 
caminhos, procurando não só lesar o fisco, como, tam
bem, burlar a legislaç&o social trabalhista. 

O SR. DINIZ JUNioR - Essa burla do fisco, no 
Brasil, é possível até em materia de serviços publicos. 

-Digo assim porque foram realizadas em Lon
dres duas assembléas, em julho de 1956, e, só poste
riormente, quando se aperceberam que a nossa legis
laçAo garantia. mai~ alguma coisa e que a incorpo
raç&o trazia onus, elles procuraram, numa das salas 
do Anglo South, realizar uma assembléa dos accio
nistas do British Bank. 

Trago a traducção dos trechos que interessam di
rectamente ao caso dos dois bancos. A' pagina 6 do 
Financial Times, lê-se o seguinte: 

"Subsequentemente ao fechamento dos negocios no 
dia treze de agosto proximo futuro o Bank of London 
and South America Limited assumirá formalmente a 
direcçlio dos negocios do Anglo-South American Ban k 
Limited. Os accionistas das duas instituiçlies, dando nas 
assembléas "de hontem sua approvaçJlo á transa•!ÇAo 
concluída pelas respectivas directorias, adoptaram inne
gavelmente uma orientaçAo jud,ciosa". 

A' pagina 10, accrescenta o mesmo jornal: 

"A direcçlo dos negocios do Anglo-South Ameri
can Bank Limited foi hontem votada em assembléa 
extraordinaria de accionista~ daquelle Banco em Sou
thern House. A resoluçAo foi approvada por uma esma
gadora maioria que san.ccionou as transacçlJes realizadas 
para esse fim. Em virtude do accordo o Bank of London 
& South America Limited assume o pysiyo .da_Cnmp a
nhia, inclusive os de ositos''. 

O SR. ABILIO DE Assrs - A proposito da referen
cia que o illustre collega a<'aba de fazer, pediria per
missão para ler o telegramma por mim recebido da 
Bahia. Esse telegramma, que foi publicado na "Tarde", 
da capital bahiana, em sua edição de 14 do mez findo, 
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assim está redigido : "Deputado Abilio Assis. Rio. 
Pedimos interessar junto Sr. Ministro Trabalho defesa 
bancarios British Bank contra qualquer investida na 
sua supposta. liquidaçAo pois seus negooios vão tendo 
continuação normal sob nome London Bank. Sauda
ções. Syndicato Bancarios Pereira''. Do entendimento 
havido com o Sr . .Ministro do Trabalho, resultou que 
o Syndicato dos Bancarios da Bahia faria uma repre
sentação de defesa de seus direji.os junto á Inspecto
ria Regional, desse Estado. Passo ás mãos do illustre 
orador a acta da sessão realizada por aquelle Syndi
cato. Verifica-se que os bancos - o liquidante e o que 
lhe incorporou o patrimonio- o que querem é atirar 
os trabalhadores na sa.rgeta, na vala commum. E' 
contra isso que nos insurgimos. Deve ser esse o cele
bre capital, referido pelo Sr. Alberto Alvares, e que 
vem para o BraRil criar a desharmonia e estabelecer 
a desordem entre as classes, fazendo nascer o extre
mismo. 

-No que concerne ao telegramma recebido pelo 
nobre collega deputado Abilio de Assis, tenho a dizer 
que o British Bank conta em nosso paiz seis filiaes, 
localizadas em Porto Alegre, Santos, 8Ao Paulo, Ba
hia, Pernambuco e Capital Federal. Quanto a São 
Paulo, tambem recebi um telegramma do Syndicato 
dos Bancarios deqsa capital, relatando que os func
cionarios do British Bank, reunidos em assembléa 
geral, reclamaram contra a pseudo-liquidação daquelle 
banco. E' do seguinte teor o telegramma : 

"Deputado Alberto Surek. Camara Deputados. Rio. 
- Funccionarios British Bank São Paulo reunidos quasi 
totalidade Syndicato, ~onfinm vos~a t~eçlo parlamento 
defesa seus direitos ameaçados.- Pela Junta Governa
tiva,, Domingos Viotti, secretario geral". 

Por intermedio do Syndicato Brasileiro dos Ban
carios, têm-se dado os passos indispensaveis para a 
soluçAo do caso. A Junta Govemativa desse syndicato 
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procurou ter um entendimento com os actuaes admi
nistradores do London Bank ; e tambem interveio 
junto ao Sr. Ministro do Trabalho, enviando-lhe longo 
memorial, de cujos termos dentro em pouco darei 
conhecimento á Camara. 

E' verdade que, até agora, os administradores do 
London Bank não tiveram uma só palavra capaz de 

- tranquilizar os empregados do British Bank. E' certo 
que têm procurado liquidar todos os negocias, como 
poderei provar com os balancetes publicados, relativos 
.aos mezes de junho e agosto, ultimos. Quero ler, 
apenas, a parte que se refere aos activo e passivo 
nas principaes rubricas daquelle banco. O British 
Ba.nk, em 30 de junho de 1986, tinha em deposito 
-cerca de 61 mil contos, em letras descontadas nove 
mil contos, e em emprestimos, em conta cor~nte, 36 
mil contos, tudo em cifras redondas, conforme a pu
blicaçAo do "Diario Offi.cial". Em 51 de agosto (pu
blicação de 8 de Setembro), verificamos que o British 
Bank só tem 19.000 contos em deposito, que a rubrica 
de letras descontadas ficou reduzida a 8.869 contos e 
()S eruprestimos em conta corrente a 15.000 contos. 

O SR. DlNIZ JuNIOR- Veja V. Exa. como é facil 
fazer essa transformação, transportar esses depositos 
de um para outro Banco. Como a operação se torna 
-suave! NA<> ha choques .. Só quando se trata de me
dida em sentido geral é que toda gente encontra 
grandes difficuldades e riscos para o credito geral ... 
Entreta.Jito, os proprios bancos nos dão o exeJPplo. 

- V. Exa. tem toda a razão, porque o dispositivo 
~ue manda nacionalizar progressivamente os bancos 
-é dispositivo que se impõe á economia do paiz 

O SR. DINiz JUNIOR- Evidentemente. 
- E' certo que, do Brasil, tem sido exportado 

milhões e milhões de esterlinos, em dividendos, com 
prejuizo da nossa economia. E', portanto, nosso dever 
procurar uma forma de fazer que essa nacional.izaç&o 
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se realize de facto e não fique para a eternidade. 
Aflirmo e comprovo, com as palavras que venho pro
ferindo, não ser a nacionalizaçAo dos bancos, proble-
ma que não se possa resolver, que nAo se possa adap-
tar ao nosso povo! Vejo' com que facilidade o inglez 
consegue diminuir um activo vultoso, quando é certo 
que os clientes não pagaram no guichet as alludidas 
importa.ncias e que os recebimentos e emprestimos fo- -
ram transferidos para a carteira do London Bank, 
porquanto a este convinha manter a boa clientela do 
British Bank. 

Procuraram, apenas, dar uma forma de liquidaçãot 
afim de que somente nós, os empregados, 'não tivesse
mos a estabilidade assegurada, a qual, alias, ·será 
assegurada, porque o Conselho Nacional do Trabalho 
nos tem reconhecido tal direito em todos os casos. 
Estou cérto de que havemos de ganhar mais esta par
tida, porque ella é nossa reconhecidamente; está ga
rantida por leis e decisões dos tribunaes. 

Na verdade, porem, os administradores do London 
Bank não disseram ainda qual é a sit~aç&o dos em
pregados; apenas promettem vagamente aproveitar 
aquelles que puderem, sendo os demais pagos de accor
do com a lei. Isto é muito vago. 

O SR. ABrLio DE Asars - O nobre Deputado, com 
a experiencia que tem, sabe que a administração da
quelle Banco espera a liçãO que os máos brasileiros 
por certo lhe ensinarão, afim de burlar as nossas leis. 

O SR. Dmrz JUNioR-.Com pareceres be~ ~~~ 
- Em materia de Eareceres, é de esp;:; JP: 

uns '.am a ravor e õutros Coiitra . mas ~ ~o 
de que rodos os ~ons brasileiros que procurem inter
pretar os ctisposi1vos 1la nossa legislação sobre o as
suf&tõ esl,arãõ ao raao ãõs emprega~reconhecen
~ es a estabüidãde=: 

Devo, ainda a proposito, ponderar que a admi
nistração do London Bank até agora não teve uma 
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palavra que tranquilisasse os 317 empregados do 
British Bank. Foi tnuito vaga a promessa feita, de 
que alguns serão aproveitados e outros, em grande 
numero, serão dispensados, convindo notar que os que 
tiverem mais de trinta annos de idade difficilmente 
conseguilil.o encontrar collooa.ç&o em outros Bancos, 
taes estabelecimentos, em geral, não admittem em-

~ pregados que tenham excedido esta idade. 
E' natural, pois, que se reconheçam os direitos 

adquiridos pelos empregados do British Bank, de se
rem incorporados ao peâsoal do London Bank. E' 
sabido que o London Bank incor orou o activo e ~s
sivo do British Bank ... 

'SR. · z JuNIOR- Quem ficou com as vanta-
gens fique com os onus. 

- ... e o pessoal deste ultimo representa, incon
testavelmente, uma partícula do seu passivo. 

Nessas condições o incorporador tem de arcar não 
somente com os proveitos, mas tam bem com os pre
juízos, como a lei determina. 

O SR. ART:mJR RooHA - Deve dar-se o aproveita
mento de todos os empregados. Não ha razilo para 
dispensa. 

- Convem, todavia, lembrar que, mesmo apro
veitado, o pessoal do British Bank ainda corre ·perigo 
na sua estabilidade, porque como os nobres collegas 
sabem, os bancarios só si tornam effectivos depois de 
dois annos de serviço no estabelecimento. Ora, admit
tidos no London Bank como novos empregados, ao 
fim de seis mezes, e terminados os contractos, pode
rão elles ser demittidos. 

Sei, Sr. Presidente que a intenção do London 
Bank é a de não reconhecer os direitos adquiridos no 
British Bank, o que não se justifica, de vez que, ten
do assumido o activo e o i o desse estabeleci
m~ e cumpre, con orme accentuei ha pouco, 
incorporar aos seu quadros de auxiliares, os 317 ban-
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carios que gastaram a melhor parte da sua vida no 
trabalho para o progresso do patrimonio do Banco 
encampado, cuja situaç&o era das mais prosperas, 
como o prova o fact-o de ha cinco annos vir elle pa
gando, segundo já declarei, imposto sobre a renda na 
base de cincoenta contos annuaes. 

O Sa. ARTHUR DA RoCHA - E' a solução. Se o 

London Bank ficou com o British, parece justo que -
os empregados deste ultimo tenham os seus logares 
garantidos. Devo accrescentar, para conhecimento da t 
Camara, que a.s attitudes dos inglezes, no Brasil, tem 
sido sempre assim. A maioria dos seus empregados, 
conforme as nossas leis determinam, fazem contractos 
por seis mezes. Dessa maneira, não só se furta á con
cessão de ferias, como tambem a garantia de estabi
lidade dos empregados. 

- O nobre collega alludiu a assumpto muito in
teressante. Ha estabelecimentos banca.rios estrangeiros 
que forçam os empregados a assignar declarações 
nesse sentido. Ainda ha dias ti v e occasia.o de ver um 
desses documentos. Não tem entretanto, taes docu
mentos valor algum, visto como o que assegura to
dos os direitos do funccionario é a carteira profissio
nal. Uma vez que o empreg:1.dor assigne a carteira 
respectiva, reconhecendo a data da entrada, conse
quentemente, o empregado deve estar garantido. Se, 
porem, o empregador coagir o empregac;lo a assignar '-
documento que, na verdade não tem valor legal, este 
não poderá ser reconhecido, bastando essa allega.ça.o ,... 
perante as Juntas de Conciliaç&o e Arbitramento 

O SR. ARTHUR RocHA - Trata-se <le contracto de 
trabalho. Findo o prazo estabelecido no contracto, 
passa o empregado a ser considerado novo no quadro. 

O SR. ABILIO DE Assis - A respeito do gesto dos 
empregadores, de, por arte e manha, forçarem os tra- ~ 
balhadores a assignar certo documento, com o intuito 
de invalidar o que está consignado na carteira profis 
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sional, devo informar que os inglezes usam desse estra
tagema em todo o Brasil. O London Bank na Bahia, 
assim procedeu. Agora, estão empregando igual pro
cesso nas casas industriaes que têm no Brasil. A firma 
Wilson & Sons, na Bahia utilizou-se desse recurso, 
demittindo operarios com mais de 20 annos e obtive
ram delles a assignatura de tal documento, na certeza 
de que este invalidasse as assignaturas dos mesmos 
nas carteiras profissionaes. 

- Esse é o processo dos mais estranhos. 
Devemos, não ha duvida, acolher os estrangeiros 

que pa1·a aqui vêm no sentido de collaborar para o 
progresso do Brasil: dos estrangeiros que querem res
peitar as nossas leis e contribuir comnosco para o nosso 
desenvolvimento muito necessitamos, mas aquelles que 
visam apenas burlar a legislaçAo e só querem o seu 
proprio proveito, desses agradecemos a collaboraça.o. 

Como demonstrei no meu dircurso, trata-se apenas 
de uma pseudo liquidação do British Ba . De facto, 
houve uma incorporaçao, uma usão, pois o acb vo e 
o passivo passaram a u1·ar na escripturaça.o o esfii
belecrmento que o mcºr.Rorou - o Lonãon Bank. 

Outro, porém, seria o caminho a seguir, se, de 
facto, se tratasse de uma liquidação perfeita e acabada. 
No que diz respeito aos bancarios, entretanto, a le
gislação trabalhista consigna princípios de reivindica
ção bem avançados; os bancarios conseguiram aquillo 
que outros empregados não obtiveram. 

Vou ler. muito a proposito, a lei que refere ao 
Instituto dos Banca.rios, a qual, justamente, attribue 
garantias a esses trabalhadores. O Regulamento da 
lei n.0 24.616 da 9 de Julho de 19a4, sob n.0 64, pu
blicado a 12 de setembro do mesmo anno, em seu 
artigo 92, quando cogita das garantias dos emprega
dos ba.ncarios - e é o caso da psenda. liquidação do 
British Bank e do London Ba.nk, porque, na realidade, 
houve uma incorporaça.o, uma fusão- reza o seguinte: 
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"A liquidação de um estabelecimento, por motivo 
de seu encerramento definitivo, extingue o direito de 
effectividade assegurado a seus empregados, n.!1o se con
siderando, porém, como tal, a ext!ncçlo de flliaes, agen
cias, serviços bancarios annexos ... ". 

E' o caso. 

" ... nem a simples transferencia de propriedade do 
estabelecimento". 

Na verdade houve apenas transferenci 
e i o .do. British ~nk, qu~ · ao 
London Ban:K. 

ejam, - porém, os Srs. Deputados como os admi
nistradores do London Bank procuram convencer aos 
brasileiros de que não se trata de incorporaça.o, de 
fusão, mas de liquidação - sim, de máus negocios, 
porque, de qualquer forma, teriam de fechar as contas 
dos freguezes, o que, naturalmente, não lhes convem. 

O SR. Dmrz JUNIOR - Se não fosse a pNoccupa
ção de salvar o credito inglez, depois dos máus nego
cios effectuados no Chile, os brasileiros que lá têm 
dinheiro seriam arrastados na falencia. 

- Diz V. Exa. muito bem. 
Se não fosse o accordo de Londres e o empres

timo de oito milhões e meio de libras á Anglo-South, 
de onde, justamente, proveio este novo negocio da 
fusAo, os brasileiros teriam perdido nada menos de 
60 mil contos, ou mais, talvez 80 mil, arrastados, que 
seriam, pelos máus negocios feitos no Chile pela 
Anglo-South. 

Felizmente, porem, a incorporaç&.o tro~xe, de 
facto de um lado, o beneficio de evitar a fallencia 
do A~glo-South. Do contrario, se houvesse liquidação, 
é certo que algumas agencl~ em certos paizes sul
americanos teriam de dar prejnizo a seus clientes, 
pelo meno; no Ohile. Nem todos os aeus depositantes 
disporiam do necessario para cobertura de seus ore
ditos, porque é sabido que os prejuízos foram enormest 

- ló-

os quaes, como alguns jornaes inglezes confessaram, 
attingem a oito milhões e meio de libras - e isso só 
nas operações realizadas no Chile. 

Nestas condições, nós, brasileiros, teríamos- repito 
- prejuízo em consequencia dos máus negocios effec
tuados naquelle paiz pelo Anglo-South, e, assim, 
iríamos pagar por longos annos esse prejuízo, porque, 
·como disse, o British Bank é estabelecimento prospe
ro, que sempre proporcionou bons lue1·os ao paiz, só 
levando a effeito a incorporaç&o por assim lhe convir. 

Vejamos, entretanto, como se está processando 
tal incorporação. 

1) O British seria comprado pelo London. 
2} Depois de vendido ao London, em assembléa 

"ad-hoc" preparada o British dec]arar-se-ia em liqui
dação. 

6} O Bank of London, em virtude de possuir 90% 
das acções do British, ficaria como seu liquidante. 

4} Como liquidante, sorrateiramente o comprador 
faria a transferencia dos negocios do Brítish. 

O London Bank enviou um jogo de quatro circu
lares aos seus clientes, a primeira assignada por di
rectores do British Bank, communicando a. compra 
deste estabelecimento pelo London Bank, e conse
q uente liquidaçao, sendo os seus negocios continuados 
pelo adquirente. 

t.• - Assignada pelo British communicando sua 
compra pelo London ·Bank e sua consequente liquidaç-ão, 
sendo os seus negocios continuados pelo London Bank, 
para o qual o British aconselha ao cliente que transfira 
a sua conta. 

2.a - Para ser assignada pelo cliente, e dirigida ao 
British, autorisando o Banco a encerrar a conta. 

s.•- Assignada pelo London Bank, Edificio Provi· 
sorio do British Bank, offerecendo seus serviços ao 
cliente. 

4. a - Para ser assignadil pelo cliente e dirigida ao 
London Bank Edifício provisorio do British Bank. au
torisando a transferencia da conta. 
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De posse da autorizaçAo do cliente os funccionarios 
do British fecham a sua conta, e em seguida no pro
prio baleio do British Bank, sendo tanto a operação de 
encerrame~to ~orno a d~ _abertura, assignada pelos mes
mo~ funcctonan~s do Brttish. Depois, os negocios trans
fendos sAo escr1pturados em livros do London Bank 
pe~os ~r.o~rios fu~~cionarios do British, dentro do pro~ 
pr10 edi~c1o do Britlsh, onde está, assim, installada uma 
ver~ade1ra agencia do London Bank, a titulo provisorio • .._ 

. Mu~to a proposito, . ~rs. Deputados, tenho aqui 
var1os Impressos do B?ti~h ~ank aproveitados pelo 
London Bank, o que foi feito nscando-se simplesmente 
a chancella. Extractos de contas correntes, caderne
tas -.todo o material, em summa, indispensavel á 
organiZação do estabelecimento bancario foi aprovei
tado pelo London Bank. 

Nestas condições, é certo que elle tem a segun
da intençao de não aproveitar o pessoal, por não re
conhecer seus direitos. Ahi está porque ora occupo 
a attencão da Camara. 
. . Devo declar~, entretanto, que o Syndicato Bra

silerro .. dos Bancanos tem pro_c~ado solucionar a ques
tão, Ja procurando os adm1mstradores do London 
Bank, já dirigindo officios e memoriaes ao Sr. Minis
tro do Trabalho. Vou proceder á leitura de um desses 
memoriaes : 

•·Rio de J .1neiro, 20 de agosto de 1936. 

. Exmo. Sr. Dr. Agamenon Magalblles, M. digno Mi
mstro do Trabalho, Industria e Commercio. Rio de J a
neiro. 

O Syndicato Brasileiro de Bancarios, com séde nesta 
capital, á Avenida Rio Branco n. usa. 4.0 andar, como 
?rglo de classe e na defesa das suas attribuições e dos 
m~e~esses dos seus associados, funccionarios do The 

• BntJsh Th nk of South America, Ltd.., assim como dos 
funccionarios das fili aes do ref€rido Banco em São Paulo 
e Pernambuco, tambem associados dos respectivos Syn .. 
dicatos naquellas cidades, dos quaes este Syndicato é 
procurador, pede venJa para expõr a Vossa Ex. o que 
se segue: 
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Conforme é do conhecimento geral, inclusive por 
publicaç6es nos jornaes~ o .Bank of London & South 
America, Ltd., de Londres, adquiriu as ac~s do The 
Anglo-South Amertcan Bank Ltd., de cujo activo faz. 
parte ·o The British Bank of South America, Ltd., com 
filiaes neste paiz. em Rio de Janeiro, S!o Paulo Santos, 
Bahia, Pernambuco e Porto Alegre. Trata-se como se vêt 
de uma encampaçlo, da qual resultará uma simples fu
slo. Entretanto o British Bank deu entrada, em 14 do 
corrente, na .úirectoria de Rendas do ·Thesouro NaeionaJ,. 
a um officio commuRicando ter entrado em liquidaçlo. 
Não existe, em absoluto. uma liquidaçlo, e o Bank of 
London pretende dar essa forma absolutámente irregu
lar e illegal para se livrar de vultoso imposto de trans
misslo, bem como para prejudicar os direitos liquidos e 
certos dos funccionarios do British Bank, cuja estabili
dade os dois Bancos pretendem ameaçar. 

Nessas condições, a bem dos direitos dos nossos as
sociados, claramente garantidos pelas leis do paiz, cuja 
bôa applicaçio está commettida ao Ministerio qse V. Ex. 
dirige com elevado patriot•smo e espirito de Justiçat 
solicitamos a V. Ex. que man<te tomar as urgentes pro
videncias indispensaveis para que sejam salvaguardados 
os direitos dos funccionarios do British Bank, garantin
do-os no seu emprego no Banco encampador. 

Como subsidio para as investigações a que V. Ex. 
poderá mandar proceder, tomamos a liberdade de apre
sentar os seguintes elementos que. chegaram ao nosso co
nhecimento : 

a) Os freguezes do British Bank sAo convidados, 
por circular, a continuar seus negocios no Bank of Lon
don. A transferencia desses negocios é frita no proprio 
edificio do British Bank, por empregados deste. Aos pou
cos, está sendo constiluida no edifí cio do Bridsh Bank 
uma. verdadeira agencia do Bank of London, pois os ne
gocias transferidoà sllo scripturados em livroB do Bank 
of London, como sejam : Diario, Sub-Diario, Razlo, mo· 
vimentando-se tamb<m uma caixa independente. 

bJ Os empregados do British Bank assignam cader
netas e outros documentos em nome do Bank of London. 

c) As contas dos clientes do British Bank, depois 
de transferid . s para o Bank of London, conservam o 
mesmo n umero. As cadernetas e os talões de cheques 
do Bank of London sito fornecidos aos clientes tJOB boZ. 
cões do B1"itish B atJk, 
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d) O British Bank está expedindo avisos de credito 
aos clientes em impres.sotJ do British Bank, porém ago

ra com o nome deste inutilizado por um carimbo com o 
nome de Bank of London (annexo n. 8). Taes avisos, 
emittidos em nome do Bank of London, alo aasignados 
por procuradores do British Bank. 

e) H&, no edifício do British, empregados do Bank 
of .London acompanhando o encaminhamento dos nego
cios e fazendo a escripturaçlo relativa á transferencia _ 
de apolicee, etc.~ do British para .London. 

fJ O British Bank já usa, para sua correspondeneia 
papel impresso com o nome de Bank of .London & South 
America Ltd., tendo, logo abaixo, a indicaçlo '•The British 
Bank of South America, Ltd. Premiscs''. 

Para esclarecimento e facilidade inicial das dili
gencias que V. E. houver por bem ordenar, tomamos a 
liberdade de submetter á apreciaçlo de V. Ex. os docu-
mentos em annexos bem como duas traducç3es. ' 

Apresentamos a V. Ex. o protesto de nossa elevada 
estima e distincta eonrdderaçlo. 

Syndicato Brasileiro de Ba ncarios. - Pelo Presi
dente". 

Como se vê, o assumpto é de grande importancia, 

pois está em jogo a estabilidade, nD.o só dos banca-

rios, como de todo o trabalhador nacional. 
O SR. ARLINDO PINTO - V. Ex. dá licença para 

um aparte. Elles não estão garantidos por uma lei ? 

-Sim, mas essa lei está sendo mal interpretada 

por aquelles que desejam burlal-a. 
O Sa. ARLINDO PINTO - Elles, porém, devem dis- f 

pôr de meios para pedir justiça 
- Urge confessar que esse é o ponto capital para 

nós, empregados, a falta da justiça do trabalho. 

O SR. ARTHUB RocHA - Perfeitamente. 

.. O SR. ARLINDO PINTO- Então, os empregados se 

acham desprotegidos. 
-Nossas leis, como disse, são amplas, mas só .no 

papel. Não se póde negar que temos farta legislação. 

O facto, porém, é que não dispomos de orgaos capa

zes de regular a situação entre empregados e empre-
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gadores. Isso só poderia ser resolvido pela justiça 

do trabalho; tantas vezes reclamada pelos syndicatos 

de classes ás autoridades competentes. 
O SR. ARLINDO PINTO- Mas ha a justiça com

mum. 
- A justiça commum não reaolve a questão do 

trabalhador, porque este não tem tempo para esperar 

a solução dos casos que lhe interessam, solução que 
é sempre demorada. 

O Sa. PRESIDENTE - Lembro ao nobre orador que 

está finda a hora do expediente. 
-l\Iais duas palavras, Sr. Presidente, e concluirei 

O SR. ARTHUB RocHA- V. Ex. deve dizer que a 

justiça commum é a morte de todos os casos em que 

o trabalhador seja interessado. 
- Sem a justiça do trabalho, muito embora te

nhamos uma legislação ampla, que, de facto, consti

tue grande obra da revolução de 1930, podemos dizer 

que as leis trabalhistas terão sempre execuçio falha. 

Por issso, temos procurado, por todos os meios, ins

tituir tal justiça, não só para nosso bem-estar, como, 

tambem, para completa harmonia entre empregados 

e empregadores. (Muito bem. Palmas.) 
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O SR. MORAES ANDRADE 
FENDE A E STABILIDADE 

BANCARIOS NO CASO 
BRITISH-LONDON 

D~ I vada do que acabo de nterlr quanto 
Doft ao Brltleh Bank, ê a que tra~ro ao co

' nheclmento da Caea por vta da publl· 
1 oaQio otflclal da aota com a qual o 

A mentira anda 118Dlpre c:ou 

Ta'&Dacrevemos do "Diarlo do 
Poder Lellalatlvo" de 26 do cor
rente, o dlacureo l)ronunclado na 
Camara doa Deputa.doa .m 21, pelo 
deputado dr. Carloa de Moraes An
drade, em relação á queet&o Brltlsh· 
London, em que aquelle parlamen
tar defende a estabilidade doa ban· 
carioa, ex-vi do Decr. U de Setem
bro de 19U. 

Foe&lt&ando a queetAo da burla, 
chamamos a attençio dos nossos lei
torea para oa top!eoa, em que diz 
o IT. Moraee Andrade: 

"As obdl&çlla. de :fa.zer nAo c um· 
prldaa resolvem-se em perdas e 
damnoa, ê o que qualquer eetudan
te de direito sabe perfeitamente". 

"Deve-ae lndemntzal-o de accGr
do com as suas juatu e:xigencias, 
pesadas e bem pesadas, pelo orgA.o 
da Justiça do Trabalho, que, mer
cê de Deus, a Revoluçl.o trtuJJlill']lan
te de 19 3 0 já aaaeiUfOU em DOIBO 
pais". 

O IJ:. 1\lath.lu Freire- "lll' preci
so que o Bra.all nAo seja uma. eolo
nla de ·b&nquelros extrancetroa". 

O Sr. Moraes Aadrade (para u:pll· 
cao&o peesoal) - Senhor Presidente, 
niLo 4evo retardar por mala dlae o 
cumprimento de a!!:JJco que me fo1 
pedido .pefo Synalca.to dos 'Bttloarfos 
de SAo Paulo~ por offlclo que tenho 
em ftiiLos, têlltlvamãti'fe ao feCha
mento do Brltlsh Bank daqullla Ca· 
pltal; -por leao, valen4o-me embora 
deate fim 4e aeedo e niLo ob11tante o 
pequeno numero 4e ouvlnt88, quero 
trMer ao conhecimento 4a Camara e 
da NaoAo oa faotoe que pa .. o a ex· 
pOr. 

O caso ê, Sr. Presidente, que, como 
JA ê 4o conhecimento da Casa, pote 
foi aqui minuciosamente relata4o pelo 
meu prezado cole&'&, Sr. ~lberto SU· 
reok, ha tempoa, o Brltleh Banir, ee· 
tabelectmento lnwles, cujaa a.a:enclaa 
pelo Braall ae eapalham, delxd.ra da 
ter, na real14ade, vida proprla, effe· 
ollY•mute t~ncamnaclo quu_ fOra 1 I 
empres.J. maior a que eatava lw~. 

o ÂD&'lo South·Amertcan Bank. Note
•• que ea\a aO tinha &l'enclae ou fi· 

.Brltleh Bank ot Bouth Amerlcan Ltd., 
em Londrea, aoa dias U de Aaoato de 
1918, com a preaenoa ele Slr Bertram 
Bornab;y, Prealdente, doe Sra. Gondge, 
Balfour, Dalsler e Drexel, admlnl•tra
dorea, doa Sr1. Bartholomero, Odfleld, 
Wawatatf, Euatace, Todd, Hefburn, e 
Beasley, aoclonlatae, reallaou a AI• 
•emblêa Geral, em que foi dellber&· 
da una.nlmemente a liquida lo volun· 
ttib'Jãõa empreaa, con1equente Â com
pra du aocllea que dessa. socled&da 
tinha, &nterlormente, feito a empre• 
ea & que me referi. lllata acta, Sr. 
Prealdente, vem publlcíida no I rlt 

Otflclal• dá Silo PJl'\.IJO, a 1 de novem
brõ de liU, como comprovante ne
ceaaarlo do pedido de llquldaçlo en
dereçado d. Deleaaota Flacal do The· 
souro Federal em S&o Paulo, peloa 11· 
qutd&ntea do Brltleh B&nk. lll• que, 
Sn. Deputadoa, enoampada a empree& 
pela anterior, como menolonel, tmagl· 
naram oa dlreotoree 11& encampadora 
ser mate facll & llquldaoao du opera
ollea do Brltllh Bank, do que a con· 
fi .. Ao d& neceeatdade de unificar as 
oper&cllea daa dua11 afim de evitar a 
responaabllld&de da empresa encaro· 
p&dora nos contractos com os empro· 
&'&doa da empre11a en(lampada, contra
otoa e1u:<e11 que _!9rÇ,I!!am. a eno~mpa
padora a lndernnl~ar oa empregado" 
da empresa deaappareclda. IQ~Uina· 
rã1rí, S"i':" Pr ... lo l , nr os banqueiros 
qutr; llqulãando o Srltlsh Bank, fica
vam, por taeo meamo, leentos da rea· 
poneabllldade pelae tndemnlaaolles ao11 
oempregadoa do meamo; Imaginavam, 
ainda, que ae 4etermlnaclles dae nos
sas late, proteotoras doe emprega4oe, 
que as garantlaa decorrentes do """ 
ereto numero U.eu, de 1914, creador 
do Instituto de Aposentadoria e Pen
sOes dos Bancarias, regulamentJ:do 
pelo decreto numero U, de 12 de se
tembro do meemo anno, e Btauldo da 
lei n. 82, de & de Junho de 1986, fi· 
cavam deua maneira af&Btados, visto 
que uma das causas excluldaa da e11· 
tabllldade e da obrl&'aoto de lndemnl· 
zar o emprecado de11pedldo sem justa 
cauaa, era, exactamente, a llquldao&o 
da empreaa •~~:~pregadora. Iniciada, de 
tal f6rma, a aoolo da nova empre11a 
contra seus em11regadoa, começaram 
ae derrubad&a, a11 exolusll811 doa tunc· 
clonarlos braallelroe. 

llaea em outro• palaea aul-amerloanoa Varlos emprecadoa foram convida· 
e que o Brltlah aO ooneervou o nome do11 a demlttlt•lt, receben4o uma In· 
para seus lntereeaee no Braell. 4emnlaaoto lrrlaorla, porque nlo 

Por via de operaclles lnfell,.ee, en· lnde'l!l'ft!lltlll'!f le&'al; correspondente t 
tretanto, o Âll&'lo South·Amerlcan F.JUa êllfllbllldade outroa !'õram convi· 
aank, vendo-ae em mu oondiQIIea fi• dados a tranafertr-ae t empre11a en· 
nancelru, obteve de outroe banooa, campadora - o Loncton Bank - mas 
da Clty londrina, o auxUlo necesaarlo sem levarem ae nrantlas de eetablll· 
ao cumprimento daa auaa obrlsaQIIea; dade e de venclmentoa que Jd. Unham 
mu, como complemento neoenarro a oonlle&'uldo na empreaa do Brltlah; ou~ 
eaae amparo, tol preolao que vle ... em troa foram, pura e almpleamente, dea· 
aoccorro 4o primeiro o Bank of Lon· Pedidos, porque, conv14adoe a entrar 
don & South Amerlcan Ltd., empreaa em accOrdo com a empreaa, a t11ao 11e 
que lhe adquiriu a quaal totalldade recusaram: outroa, f-Inalmente, ttca-
4ae accllea, bem corno aa do Brltlsh ram &&'Uardando soluolo do ca11o prln· 
Aquelle pertencente• como 11 anterior- clpal Que o Brltl1h Bank tinha de en· 
mente tora feito e floou relembradõ frentar". lll11a oa1o principal, Sr. Pre
actma. lldente, era, nem mala nem menos, do 

lll1te1 factos, Sr. Prelldente, do co· que a eltuaclo de um dos oalxa11 do 
nheclmetno de todoa, determinaram Brltleh Bank, Juatamente o actual pre
verdadelra encampaolo deaaae empre- lldente do 8:Yn41cato dos Bancarloa de 
sas umas pelai outraa, crean4o•l8, na SAo Paulo, o Dr. Franclaco de Paula 
realidade, dae trea empre1a1 .prlmltl· Relmllo Hellmeteter. lllate aenhor, qu~ 
vamente dlfferença4aa, uma unlca e era caixa do Brltlah Bank havia vln· 
exoluslva empreaa bancaria. te e cinco annoa e al&'um tempo - <' 

Pola bem, falta a anca a Ao p r que co~re1ponde a U annoe na le&'le· 

Ilhno. Sr. F. P. R. Hellmetater. 
Klo Paulo. Aml&'O e Sr. - Devido 
A ctrcumatancla de ter entrado 
em UquldaoAo o Brlt11h Bank of 
South Amerlca Llmlted, vemo·no11 
na oontln&'ancla de Ir dlapenean· 
do eeu11 tunoclonarloe, de accOrllo 
com ae neceealdadee da me11ma 
llquldaoAo, e, nestae condlollea, la
mentamo• ser obrl&'adol a dlapen· 
aar 01 voasos eervtcos nesta data, 
autortaando-voe a receber na 
noeaa Caixa, ll.lêm do voaeo orda• 
nado vencido atê a pre1ente data, 
mala um mez e male a lndemnl· 
~alo de 68:2721600, a que tcnd88 
direito, nos termoa da lei U, de 
& de Junho de 1886. Somoa, com 
estima e oonalderao&o, de V. 8. 
amos. obrdoa., pelo IIC11Jid&nte. • • 
(elltd. aaal~rnada peloa Sra. Har· 
dln&' e llfallet). 

lllata carta, Sr. Presidente, que, c-o• 
mo dlllla, eatt transcrlpta no Cart<>· 
rio do Primeiro Ofttolo de Regtatro cte 
Tltulos e Documento!! da Capital de 
SAo Paulo, eata carta ê a prova pro· 
vada do procesao com que os encam· 
padorea do Brltlsh Bank entendem 
burlar as lal1 braellelras. E dlco 
"burlar as leia bralllelrR.II " porque 
eate runoclonarlo do Brltlsh Bank, 
QUI> ellea dlepenaam, com mala 1le U 
annoa de aervlco- ou sejam 28 annoa, 
de accOrdo com a lglelacao socl&l que 
o protege - eate ernpre&'&do, Sr. Pre
sidente, tinha de ordenado dol11 con· 
toe e qualquer cousa mensaee, que, 
multlpllcadoa 11or 115 annoe - e elles 
tlseram lllewalmente, até o calculo 
da fraoolo de anno, lato ê, do1 dias de 
aervtco - produalam aquellea •• . • • • 
U:171UOO, que Unha a receber, ae· 
8'Undo o crlterlo adoptado pela lei ta, 
para lnclemntaaçlo doe emprepdoll 
11em eatabll!dade, Injustamente de· 
mlttldOII, 

lllattl factoa, entretanto, Sr. Preal• 
dente, correspondem aos direi~ que 
a lecl1laçlo trabalhleta rsconheee aoa 
bancartos, em nosso Pala? N&o, 9r. 
Preehtentel JoJ nllo por que? P"orqU$,, 
pelo decreto n.su. que creou o lns• 
tltuto de PensOes e Apo•entadorlaH doe 
Bancartoa, art. 16, e pelo decreto U, 
que replamentou e11sa me11mo lnatl· 
tuto, arta. 89 e 91, os bancarloa com 
mala de J anltíla de 1erv1co effectlvo i 
meema empre~~a, ficam garantidos 
pela eBtabllld&de leaal, eetabiUdade 
que n&o permltte 11 empre1a banca
rio dllpensal-os do 1ervtoo, a nAo 11ar 
pela• ju11tae causas reconheclda11 pela 
lei. 

Entre enae juetaa causas conal&'iii.· 
daa na lei Sr. Presidente nllo 8a en
contra a UquldaçAo voluntarla de em· 
preaa alwuma. 

O llr. Oawaldo Lima - Corno Ir&• 
rantlr a estabilidade 111 ll empresa dei
xou de e:xlatlr? 

Isto quer 
diminuiu n 
e .-,rantlu 
In11tltuto 
do11 Bancar 
e11ea mesm• 

Keemo, e 
huUVe8118 I 

o decreto ( 
Bancarloa, 
pAra argun 
dantla - c 
ta a1tarla 
dac!e, 110r 
eatabelectm 
10, maa d 
completol. 

Ar&'unten 
dente, que 
nelra e&PIJ4 
pre•ado qu 

aer1a a ' • 
da mt'e 
mente: 

llemnu11 
ordel$( 
m·~snla 

"A I 
mez de 
vlco etl 
Q4q, Jc 

Ser A, 
da lei n 8 
terlo d11 I 
despedlcf'o 
tabllhl .. e 

uma belU 
tcualo 1, 

tem • ~ d' 
eervlql ao 
de lO n 
de? ll:vlclen 

A P 

O Ir. Jforaee de Andr•de - Expll- toa ordenaA 
carel lo&'o a V. :mx. a8sa maneira. Per· 011 annoa «• 
mltta-me conolulr a •*poaiQio do ai• que tem et 
aumpto principal para cha&'&r é. ex· rA eer 41111 
pllcaçlo a que V. Ex. me convl4a. rlo publico 

aula •emq 
A lei n. U, de 6 de Junho de 1081í, niLo pOde 1 

a que ae ape&'am esses banqueiros, re· &'ltlma e a.J 
conhece a estabilidade a quantos 80 rewular. 
trabalham pelo menos durante •le~: 
annoe con•ecu.tlvoa na mesma em preza, Slo, po 
ee outra dlapoelçAo le&'al Jl\ os nlo altuacllal 
houver declarado eatavels. Eeaa ntA· doll prime 

da lndam 
llllldade da. lei n. IJ, portanto, dlml· ordenado 
nulu de qualquer maneira o direito A ..rvtco, e 
~~~~~ll~~de que o decreto numere> tabllldade 
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BRITISH-LONDON 

A n1entira anda 861npre cox"' 

Ta'anaerevemos do "Diario do 
Poder Leglala.tlvo" de 26 do oor
ren~. o dlacurao !Pronunciado na 
Camara doa Deput&doa em 21, pelo 
deputado dr. C&rloa de Moraes An
drade, em rela.çll.o A queetl.o Britlah· 
London, em que aquelle parlamen
tar defende a eatabilldade dos ba.n
carioa, ex-vi do Decr. 5 • de Setem
bro de 1984, 

Focalizando a queetll.o da burla, 
chamamos a attençll.o dos nossos lei
tores para os ·topleos, em que diz 
o ar. Moraes Andrade: 

"As obrLga.çOea de fa.zer nll.o cum· 
11rldaa resolvem-se em perdas e 
damnos, ' o que qualquer eetudan
te de direito sabe perfeitamente", 

"Deve-ae lndemnizal-o de a ecO r• 
do com as suas justas exlgenciaa, 
pesadas e bem peeadas, pelo or.ga.o 
da Justiça do Trabalho, que, mer
cê de Deus, a Revolugll.o trluDl!P'han
te de 1930 JA assegurou em nosso 
pala". 

o ·~· Math.iaa Freire - ".lil' precl· 
so que o Brasil nll.o seJa uma colo
nla de ba.nquelros extrance1roa". 

O Sr. Moraea Aatlrade (para expU· 
caolo pesaoal) - Senhor Presidente, 
nl.o devo retardar por mala dias o 
cumprimento de ~oo que me to~ 

pedido .pelo Syndlcato dos 1nt'icarlot 
de Sl.o Paulo~ por offlcio que tenho 
em fhl.oa, rliti.tlvameiile ao feéha• 
mento do Brltlsh Bank daqutftla C&· 
pltal: por leeo, valendo-me emborll. 
deste fim de seaalo e nlo obtotante o 
pequeno 
tra.aer ao 
da Naolo 
pGr. 

numero de ouvintes, quero 
conhecimento da Camara e 
os factos que passo a ex• 

O caso ê, Sr. Presidente, que, como 
Jl. ê do .conhecimento da Casa, poli 
foi aqui minuciosamente relatado pelo 
meu prezado colega, Sr. .c\lberto 9u· 
reok, ha tempos, o Brltlsh Bank, es
tabelecimento Ina-les, cujas a.a-encl&l 
pelo Brasil se e1palham, deixAra de 
ter, na realidade, vida proprla, effe• 
c~lyam&Pte II.!!..C!YWI&4-P quo fl!r Rf!t 
empresJI. maior a que estava )l.iiiJlo -
o Anglo South-Amer1can Bank. Note· 
se que esta aO tinha aa-enclas ou fi· 
llaes em outros palses IUl·amerlcanoi 
e que o Brltlsh aO conservou o nome 
para seus lnteres1es no Brasil. 

Por via de operaoGea infell.o~e•, en• 
tretanto, o Analo South·Amerlca~ 

llank, vendo-se em mAs condlol!es fl• 
nanoelras, obteve de outros bancos, 
da Clt:v londrina, o auxilio neceeearlo 
ao cumprimento das suas obrl'l'açiSeSI 
mas, como complemento neoeHarío a 
esse ampato, foi preciso que viesse em 
socoorro do primeiro o Bank of Lon· 
don & South Amerloan Ltd., empresa 
que lhe adquiriu a quasl totalidade 
das aoç1Se1, bem como as do Brltlsl1 
6.quelle pertencentes como jl anterior• 
mente fOra feito e ficou relembrad6 
r.clma. 

Estes factoa, Sr. Presidente, do co• 
nheclmetno de todos, determinaram 
verdadeira enoarnpaglo dessas empre· 
eas umas pelai outras, creando-se, na 
realidade, das tres empreaaa .prluUtl• 
vamente dltrerenoadas, uma unlca • 
exclusiva empresa bancaria. 

Pois bem. feita a enoampaol.o, po 
motivo de economia ao 4eaenhara 
aos olhos doa dlrectorea e acolonlata• 
as vantaa-en1 da unlfloaQI.o dos ee• 
crlptorlos dessas empresas onde quer 
que exlstlasem em duplicata: dahl a 
resoluçAo de se dissolver a empresa 
menor, a do Brltlsh. 

Caso como este, Sra. Deputados, re• 
clama, sem duvida, prova dooumen• 
tal. E111a prova perfeita, prova pro· 

oaç&o otllolal da acfa com a c, 
,Drltlsh Bank ot South Amerloan Ltd., 
em Londres, aos dias 18 de Agoato de 
1988, com a presença de Slr Bertram 
Hornsby, Presidente, doa Sra. Gondge, 
Balfour, :Oalsler e Drexel, administra
dores, dos Sra. Bartholomero, Odfleld, 
Waa-staff, EuBt&ce, Todd, Hefburn, e 
Beazley, aocloniBtas, reallsou a As· 
semblêa Geral, em que foi delibera
da unanimemente a UquldaoAo volun· 
t4l'la da empresa, consequente l" com
pra das acolles que deSBa sociedade 
tinha, anteriormente, feito a. empre· 
sa a que me referi. Esta acta, Sr. 
Prestdente, vem publlcaaã no D1al'iu 
Otflclal" dê Silo Pnt1l o, a. 7 de novem· 
bi=õ de 1988, como comprovante ne· 
ceaaarlo do pedido de llquldaoll.o en• 
dereoado 4 Delega.ola Fiscal do The· 
souro Federal em Sll.o Paulo, pelos 11· 
quldantea do Brltlsh Bank. E• que, 
Sra. Deputados, encampada a empresa 
pela anterior, como mencionei, Imagi
naram os dlrectorea da encampadora 
ser mala facll a llquld&QII.o das opera
oOes do Brltfeh Bank, do que a con
fi81Ao da neeeasldade de unificar as 
operaQOes daa duas afim de evitar a 
responsabilidade da empresa en<"am· 
Jl&dora nos contra.ctos com os empro· 
l!l'ados da empresa enaampada, oontra
otos es11ea q,ue !_or~vam. a eno~mpa
padora a indemnl.lar o11 empregado'4 
da empresa desappareclda. IU'IUin~~o· 
rãm, sr. l'i'eãi'Oente~ 011 banqueiros 
qutr, lfquli'lando o Brltlsh Bank, fica
vam, por lno mesmo, isentos da res· 
ponsabllldade palas lndemnlsaoGes aos 
empregados do meamo: lmaa-tnavam, 
ainda, que as determlnaollea das noe· 
11as lele, protectoras dos empregados, 
que ae garantias decorrentes do 4A· 
ereto numero l!4 .11111, de 1984, oreador 
do Instituto de APOientadorla e Pen
sGes doa Banearlos, regulamentlrdo 
pelo decreto numero 64, de t 2 de se· 
tembro do mesmo anno, e s .. uldo da 
lei n. U, ele 6 de Junho de 1986, fi· 
cavam dessa maneira afastadoa, visto 
que uma das cauaa11 excluldas da eto· 
tabllldade e da obrlnolo de ln4emnl· 
zar o emprecado despedido sem Justa 
causa, era, e:~:actamente, a Uquidao&o 
da empresa empregadora. Iniciada, de 
tal f6rma, a aco&o da nova empresa 
contra seu1 empregados, comeoaram 
&I derrubada•, as exclu10es dos tunc• 
olonarlos braallelros. 

Vario• emprea-ados foram convida· 
dos a demlttlr-se, recebendo uma In• 
demnizaQI.o lrrisorla, porque nl.o a 
lnde'II!'J'I!II[Ob legal: ccrrespôndente A 
sua ~iftlbltl4a4e outros (oram convi· 
dados a transferlr-ae A empresa en· 
oampadora - o London Bank - mas 
sem levarem a11 garantiu de establll· 
dade e de vencimentos que JA tinham 
oonsea-uldo na empreaa do Brltlsh; ou
tros foram, pura e simplesmente, des
pedidos, porque, conv14adoa a entrar 
em accOrdo com a empresa, a h•ao 11e 
recusaram: outros, finalmente, fica
ram aauardando aoluolo do caao prln· 
clpal que o Brltlsh Bank tinha de en· 
trentar". Esse caso principal, Sr. Pre
aldente, era, nem mala nem menos, do 
que a sltuao&o de um doa calua do 
Brltlah Bank, Ju1tamente o aotual pre
sidente do SYndJcato dos Bancarlos de 
SAo Paulo, o Dr. Francisco de Paula 
RelmAo BeUmelster. Este senhor, que 
era caixa do Brltlah Bank havia vln· 
te e cinco annoa e algum tempo - c 
que corresponde a 28 annoe na lea-18· 
laolo que regula a materla - eat 
senhor recebeu dos dlrectores da· em
presa encampadora uma carta, que 
vou llr, extra.hlda por certldl.o, que 
tenho do Primeiro Offlclo do Realstro 
de Tltuloa e Documentos de Sl.o Pau
lo, carta cujo teor é o seguinte: 

I 
•sao Paulo, 11 de outubro de 

1&88. rua Alvaro Pentea.do n. 18. -

em 11 111111! 1!1. ... fJ .. 

South Amerlea Llmlted, vemo·nol' 
na contlngencla de Ir dlapensan· 
do seu11 funcclonarlos, de acoorao 
com as necessidades da me11ma 
llquldaoll.o, e, nestas condiQOea, la· 
mentamoe ser obrla-adol a dlspeu· 
aar os vossos servloos nesta data, 
autorlsando•voa a receber na 
nossa Caixa, klfm do vosso orde· 
nado vencido até a pre88nte data, 
mal1 um mez e mais a lndernnl· 
2.alo de G8:27!1600, a que tendes 
direito, nos termos da lei 82, de 
11 de junho de 1986. Somos, com 
estima e oonalderaol.o, de V. S. 
amos. obrdoa., pelo llq.uldante." • 
(esta. asalgnada pelos Sra. Hat· 
dlna- e Mallet). 

Esta carta, Sr. Presidente, que, co
rno dlaae, eat4 tranacrlpta no Cartf)• 
rio do Primeiro Otflclo de Registro de 
Tltulos e Documentos da Capital de 
SILo Paulo, esta carta ê a prova pro• 
vada do processo com que os encam• 
padorea do Brltlsh Bank entendem 
burlar as leis brasileiras. E digo 
• burlar as leis brasileiras" porque 
este fun~clonarlo do Brltlah Bank, 
que ellea dispensam, com mala tle 26 
a.nnoa de serviço - ou sejam 26 annoa, 
de accOrdo com a lglslaolo social que 
o protege- este emprea-ado, Sr. Pre· 
sldente, Unha de ordenado doia con 
tos e qualquer couaa mensaes, que. 
'multlplloadoa por 211 annos - e el1e11 
fizeram lllea-almente, até o calculo 
da fraooiLo de anno, lato ê, dos dlu de 
1erv1oo - produslam aquelles , , , • , , 
18:ll72UOO, que tinha a receber, se· 
gundo o crlterlo adaptado pela. lei 82, 
para fndemnh:açll.o dos empregad()ll 
•em estabilidade, InjUstamente de· 
tnlttldos. 

Estes factos, entretanto, Sr. Preal· 
dente, correapondem ao11 direi~ que 
a leglalaol.o trabalhista reoon~ aos 
'bancarlos, em noa11o Pala? Nlto, ar. 
)'realdente! E nlo por que! p-orque,1 
~ ~ô !1'.815, que creou o tna• 
tltuto de Pensl!es e AtJOsentadorlas doa 
Bancarlos, art. 1&, e pelo decreto &f, 
que regulamentou esse meRmo lnstt. 
tuto, arta. 89 e 92, os bancarloa com 
mal8 de 2 anJtDa de servtoo etfectlvo â 
mesma empresa, ficam garantidos 
pela establlldad'e legal, estabilidade 
rtue nlto permltte I\ empresa banca• 
rio dispensai-os do aervloo, a bll.o ser 
pelas justa• causas reconhecida• pela 
lei. 

Entre esaa1 JUBtas causas consi!JÜ· 
daa na lei Sr. Presidente nllo se en 
contra a UquldaoAo voluntarla de em· 
presa alguma. 

O 8r, Oswaldo Lima - Como ga
rantir a estabilidade si R empretoa del· 
aou de existir? 

O 8r. Morn•a de Andrade - Expll· 
earel logo a V. Ex. essa maneira. Per· 
tnltta-me concluir a expoelolo do as· 
aumpto principal para chegar 4 ex
pllcaçlo a que V, Ex. me conVIda. 

A lei n. U, de 6 de Junho de 1936, 
t que ae apegam esses banqueiro•, re
conhece a e1tabllldade a quanto• 
Jrabalham pelo menos durante f!e~: 
finnoa conaecttUvoe na mesma emt>reza. 
!!e outra dlaposlollo legal já 011 nllo 
:houver declarado estavels. Essa ..teta• 
lllllda.de da lei n. 611, portanto, dlml· 

ulu de qualquer maneira o direito A 
stabtlldade que o decreto numere 
4.11111, jA tinha reconhecido ao1 ban
arloa? Nlo! A lei n. 62 cujo texto 
ou passar a ler, nl.o modificou de 

torma alguma a leglf!l&QI.o anterior. 
)illla reconheceu, bem ao em vell dle· 
• o, todo1 os dll'eltos, todas as garan· 
tias que oa emprecadoa JA tinham 
eonsea-uldo por outras leis , 

O art. 10.• da lei n. U, diz textual· 
lnente o aeculnte: 

Isto quer 
dhnlnulu em 
e ~rarantlas 
Instituto de 
dos BancarU 
eses mesmo: 

Mesmo, er 
houvesse !l, 
o decreto QJ 
Banoarlos, 
PR.l'& argulllJ 
dantla - o 
ta estaria J 
daf!e, por 
estabeleclme 
10, maa d1l 
completos. 

Ara-umen 
dente, que a 
nelra e•Ptcl 
pregado qU'e 
terminada e1 
seria a ' 11_111 
da mt>~dlil. 
mente: 

"E' &I 

da lnbus 
exlatltdc 
term!.Aa!l 
cto d• tr 
pedi ' a 
de h 'Ver 
demtllac 
orde-.do 
lllP.IJJda ~· 

•A In• 
mez de o 
vloo effe 
Ql.o, gua 

sara., Sr. 1 
da lei n 611, 
terlo dll. lnd 
despedld'o sel 
tnbllhl* de 
trla ou no c<< 

lo art. l&.•J 
reconhilblda 
tltutoE de 
uma llleX .. tl 
igualo ecau 
tem u do 
eervlol ao 
de I O nino~ 
de? ll:vldsnt 

A . pe~ 

I!IUI, eloll 
oon>1 U'&doa 
dos com o B 

os ltnnos de 
que tem est 
rA. ser dl1p 
rio publico, 
aula •emqa 
nlo pOda 1 

gltlma e &J! 
ao rea-ular. 

SILo, port 
attuaol!ea s 
doR prlmeir 
da lndemn 
ordenado 
servloo, e 1 

tabllldade c 

doa1 emqua,r 
to nAo In 
Justas caus 
sltuaooes e 

Ora, Sr . 
man-.ja um 
tamente q 

• tfe fa: 
ri"IIOiftm • 
I'Pfe!as e c 



VIDA BANCARIA 

i I idade dos bancarios 

rlo do 
do cor-
ado na 
U, pelo 
aes ÂD• 
Brltlsh· 
rlamen
oa ·ba.n· 
Se tem-

la burla, 
ssos lei
que diz 

lo eum
rdas e 
estudan-

ertoanoa 
o nome 

11. 
P,uea, en· 
~erlcan 
l!tgl!ea fl• 

vada do que acabo de referir quanto 
ao Brltleh Bank, 6 a que tr&I'O ao co
nhecimento da Caaa por vta da publt
oaQI.o oftlctal da acta com a qual o 
,Drltleh Bank of South A.merloan Ltd., 
em Londrel, aoa dlaa 18 de ÃI'Oito de 
1988, com a pre1enoa de Slr Bertram 
Hornaby, Prealdente, doa Sra. Gondl'e, 
Balfour, Dalaler e Drezel, admlnlatra
doru, doa Sra. Bartholomero, Odfleld, 
Wa&'ltaff, Euatace, Todd, Hefburn, e 
Bea1ley, aoclonl1ta1, reallaou a Aa
aemblêa Geral, em que foi delibera
da unanimemente a Uquldaglo volun
tlb'lr ãa empreaa, coneequente C com
pra daa aco6ea que deeea aooledade 
tinha, anteriormente, feito a empre
aa a que me referi. Eata acta, Sr. 
Prealdente, vem publicada no lu rio 
Offlclal" 4é Sito • uI t>, a 7 de novem
bro de 19U, como comprovãiile ne
ceuarlo do pedido de llquldaolo en• 
dereoaclo i Dele&'acla Flecal do The
aouro Federal em Sll.o Paulo, pelo• li
quidante• do Brltleh Bank. E• que, 
Sra. Deputadol, encampada a empresa 
pela anterior, como mencionei, lmacl· 
naram 01 dlrectorea da encampadora 
aet· mala facll a llquldaoao da• opera
alies do Brltleh Bank, do que a con
flaalo da neoeaaldade de unificar as 
operao&ea daa 4uae afQrl de evitar a 
reeponaabllldade da empre1a encam
padora no11 oontractoe com oe empro· 
&'&doe da empreaa enoampada, contra
ctoe e81ea q.ue tor~!ml. a e~campa
padora a lndemnl.liar os empregado" 
da empreu deeappareclda. Imulna
ràm, E 'Preilifimte: os banqueiros 
Qui!; llqufdand"o o :Brltlah Bank, fica
vam, por l11o meemo, Jaentoa da ree
ponaabllldade pelae lndemntsaoae~ aos 
'l!mpregadoa do mesmo; tmal'lnavam, 
alncla, que &I determtnao&ea daa noa
l!ae leia, protectorae do1 empre&'acloa, 
que aa garantias decorrente• do c!fl· 
ereto numero u. 116, 4e 1114, creador 
do Instituto de A.po•entadorla e Pen
aliea doa Bancarloe, rel'ulamentl'do 
pelo decreto numero U, de 11 de ae
tembro do meamo anno, e aeauldo da 
lei n. U, de & de Junho de 1&85, ti
cavam de11a maneira ataetadoe, vleto 
que uma daa causal! excluldas da ee
tabllldade e da obrl8'aolo de lndemnl• 
zar o empregado despedido aem jueta 
causa, era, exactamente, A ltquldac&o 
da empreu empregadora. Iniciada, de 
tal Mrma, a acoao da nova empre11a 
contra aeus empregados, comeoaram 
aa derrubada•, aa exctueaee doa func
olonarloe braallelroa. 

Varloa empregad(le foram oonvlcla· 
doa a demlttlr-88, recebendo uma ln· 
demnleaclo lrrlaorla, porque nlo a 
lnde1ft!l!ft'l:e le&"al; oofhipondente A 
aua lJ•fl\btlldade outroa roFam convi· 
dadoe a traneferlr-ae A empreea en
oampadora - o London B&nk - ma• 
sem levarem as garantias de eetabtll
dacle e de vencimento• que JA tinham 
ooneel'uldo na empreaa do Brltl1h; ou• 
tro1 foram, pura e 1lmple1mente, dea
Pedldoa, porque, convidados a entrar 
em aecl!rdo com a empresa, a t•eo ae 
recusaram: outro1, finalmente, fica
ram a&'uardando aoluQI.o do caao prin
cipal que o Brltleh Bank tinha de en
frentar~. Ease caso principal, Sr. Pre• 
aldente, era, nem mata nem menos, do 
que a altuaolo de um doe cal:l:aa do 
Brltlah Bank, Juatamente o actual pre
sidente do Syndlcato doa Bancarloe de 
Slo Paulo, o Dr. Franclllco de Paula 
Relmlo Hellmelater. Este eenhor, que 
era caixa do Brltlsh Bank havia vln· 
te e cinco annoa e algum tempo - (I 

que co~re1ponde a 28 anno• na lel'll· 

Illmo. Sr. F. P. R. Hellmelater. 
Sl.o Paulo. Amigo e Sr. - Devido 
A otreumatancla de ter entrado 
em llquldaolo o Brlttab Bank of 
Bouth A.merlca Llmlted, vemo-no" 
nA contln&'encta de Ir dllpenun
do eeua tunoclonarloe, de accorao 
com aa necellldadea da mesma 
llquldaolo, e, ne~taa condtoOel, la
mentamo• aer obrl&'adol a dllpen
aar oe voaaos aervtooa ne1ta data, 
autorlzando-voll a receber na 
noeaa Caixa, klfm do voaao orde
nado vencido ate a preaente dafa, 
mala um mero e mate a lndemnl
~:.alo de &8:27211100, a que tendea 
direito, noa termo• da lei 12, de 
15 de Junho de 1815. Somos, com 
eetlma e oon•lderagl.o, de V. 8. 
amoa. obrdoa., pelo lle»~ldante." -
( eata. &lllgnada pelol Sra. Har
dlnl' e Mallet), 

Esta carta, Sr. Preatdente, que, <'O• 
mo dtaae, eatd. tran•crlpta no Cart,
rlo do Primeiro Otftolo de Reglatro de 
Tltuloa e Documentos da Capital de 
Rio Paulo, esta carta e a prova pro
vada do processo com que oa enoam· 
padorea do Brltteh Bank entendem 
burlar a11 leia braalletraa. E dllro 
M burlar aa leia braalleh·at~" porque 
eete runcctonarto do Brttlsh Bank, 
que ellea dlepenaam, com mala lle U 
annoe de aervloo - ou sejam 28 annos, 
de accOrdo com a lglelagl.o aoclal que 
o protette - eate empregado, Sr. Pre
sidente, tinha de ordenado doia con· 
toe e qualquer couea menaaea, que, 
multlpllcadoe por 85 annoa - e ellea 
fizeram Ulegalmente, at6 o calculo 
da tracçllo de anno, lato t, doa dtaa de 
aervlgo - produalam aquellee , •••• , 
n:t71tt500, que tinha a receber, ••
gundo o crtterlo adoptado pela lei U, 
para lndemntsaçln doa l!mprelf&do" 
sem estabilidade, lnJuatamente de
mlttldoa. 

Eatea factoa, entretanto, Sr. Preal· 
dente, correapondem aoe dlrel~ que 
a leglalaol.o trabalhleta reconhece aoa 
bancarloe, em no11o Pa.lt T Nlo, 9r. 
Prealdentel E nllo por quef P"orqu\!1,

1 
Jlelo decreto· !t,an. que creou o tns· 
tltuto de Penal!e• e Apoaentadorlaa dos 
Bancarloa, art. 111, e pelo decreto U, 
que reaulamentou esae mesmo lnatl· 
tuto, arta. 89 e 82, oe bancartoe com 
matl ele li an!Wa de eervloo eftectlvo A 
me11n1a empreaa, flcam aarantldoa 
pela estabilidade le&'al, eetabllldade 
que nlo permltte A empreaa banca
rio dh1penaal-oa do aervtoo. a illlo ser 
pelas Juataa causas reconhecida• pela 
let. 

Entre eaaas 'uataa causas conelgiiã· 
das na lei Sr. Preeldento nfto ae en
contra a llqutdaollo voluntarla de em
preea alauma. 

O !Ir. 011waldo Lima - Como l'a
rantlr a. estabilidade si a empretoa de1· 
xou de exletlr? 

O !Ir. Moraes de Andrade - Expli
carei Ioro a V. EL IRIIIl maneira. Por• 
mltta-me concluir a expoaiQI.o do aa
aumpto principal para ohe&'ar f. ex
pllcaolo a que V. Ex. me convt4a. 

A lei n. U, de & de Junho de 19SG, 
a que ae aPel'am eesea banquelroa, re
conhece a estabilidade a quanto• 
trabalham pelo menos durante deJ: 
annoa _!Lon•ecY..Uvoa na mesma em preza, 
ae outra dlepoalgllo legal JA oto nlo 
houver declarado eatavela. Eaaa ..tlltA• 
blltdade da lei n. U, portanto, dimi
nuiu de qualquer maneira o direito A. 
esta.bllldade que o decreto numer~ 

~o. em~ ... ~ ...... alada aao 
Kot~are• • • eeta•llld•clf' ••• •• 
lei• •obre Ja•tttato df' Apoaeata
de>1'18 f' I' n•Oe• tem rr••do deade 
que cont m tO annoe de aervlgo 
efteot1vo 10 mamo eetableclmen
to, noa •• moa delta lei, aO pode
rAo aer c ~mlttldoa por motivo de 
tal ta ara ~•. <leeoJ;Iedten.ola, lndta· 
clpltna 0\1 oaao de toroa maior~. 

lato quer c laer que a lei n. 82 Do 
diminuiu em tou11a. all'uma oa dlrettoe 
e garantia• •rue o decreto creador do 
Inatltuto de Aposentadoria e Penelie• 
doe Bancartt 1 Jt. Unha reconhecido a 
esea meemoo empregados bancartoa. 

Heamo, ertretanto, que a lei n. 6J 
houvesse <1. oaado, neBie particular 
o decreto Q.lle creou o Inatltuto doe 
Bancarloa, - e aceito o al'I'Umento 
para argu1J1,1ntar por exceaso es abaa
d-tla - o lunoclonarlo de que tra· 
ta estaria JA ca.rantldo por eatabnt
dacte, 11or 1'eatar 1ervloos ao 111e11ao 
eatabeleclmento durante, nlo mala dG 
10, ma• dhrante mala de 25 anno11 
completo•. 

Arguntenm-ee, entretanto, Sr. Pre~l
dente, que a lei n. 81 creou nma ma
neira e•Ptolal de lndemnl•ar o em· 
pregado que é despedido de uma de· 
terminada empresa, maneira essa que 
aerla a tutela pelol arte, 1.• e 2. • 
da llll'B let, que 41aem teztuat-
mente: 

~E' auecurado ao empreaado 
da In e uatrla ou do oommerclo, nlo 
exletUdo pra.roo eetlpulado p~ra. 
term!~açlo do reapectlvo contr&· 
cto dt1 trabalho, e quando tor des
pedi sem juata cauaa, o direito 
de h ver de empregador uma tn
clemhlsao&o paa;a n& baae do maior 
ordeedo que tenha percebido na. 
mr~amla empresa", 

• A. tndetnnlsaçlo eeré. de um 
mea de ordenado por anno de aet'• 
vloo ef!eotl\'o, ou por anno e trao
Qio, fgual ou 1upvtor a aela me-

sera., Sr. Prealdente, que o art. 1.• 
da lei n SI, que determinou eeee orl
terlo dt lndemntllaçAo do empreaado 
deRpedlcfo 11em Juata oau&a, torna a ea
tabllhl_,e dos empregados na lndua
trla ou tio commerclo, reconhecida pe
lo art. 10.•, dessa me11ma. lei, oomo 
reconhl!btda em outra• leis sobre tne
tltutoE de apoeentadorlae e penal!ea, 
uma b extatencla? Seré. que o art. t.q 
lgualo1• e(1ulparou, o &mpregado que 
tem • o, dol•, tres ou cinco annoa de 
servi ao emprel'ado que tenha mala 
de 10 '" ' • que go11a de establllda· 
de? ll:vhfentemente, nlo! 

A pelas auae dlepoaloliea cJtvn-
saH, elos aeuH arta. 1.• e aerulnte" 
oon>r,Un.doa, ooJJfrontadoe e combina
doa com o 11eu art. 10.•, oreou, evtden
tem l• , MYitalllna.mente, duaa eltua
olie• rteJto.mente dlaparea, perfelta
ment tJetlnctaa: a do empregado que 
nlo t.illl estabilidade e que poderA ser 
dee tdn aem juata causa, paga a In· 
dem ã~o do art. J:.•, ou aejam, tan
to• ordenados menaae11 quantoa forem 
oa Annoe de 18rvtgo, e a do empregado 
que tem eatablltdade e que nl.o JtOde
rt. aer dlapen1ado, como o funccfona
rlo publico, a quem beneficia a clau
sula "emquanto bem 1ervtr", Isto t, 
nlo pOde aer despedido aem causa le
gitima e çuravel por melo de procea• 
so reaular. 

Slo, portanto, Sr. Prealdente, Cluaa 
attuaol!ea perfeitamente 41atlnctaa: a 
dos primeiros, que aO têm a nrantla 
da lndemntaagl.o de tantoe mezea de 
ordenado quanto• forem oa annoe de 
aervlgo, e a doe ulttmoa, que têm ea• 
t lctade e p aer dla ea-
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1988, com a pre.enca de Slr Bertram 
Hornab;r, Prealdente, doa Sra. Gondge, 
B&lfour, Dalller e Dre:a:el, admlnlstra.
dores, dos are. Ba.rtholomero, Odfleld, 
Wageta.ff, J!luatace, Todd, Hefburn, e 
Beaaley, aoolonlataa, reallaou a. Ali· 
eemblêa Geral, em que foi delibera· 
da unanimemente a llqul~~çl.o vol~Jn
tbta da empresa, oonsequente aom· 
pra das aoQ6e1 que dessa aocledade 
tinha, anteriormente, falto a empre
•a a que me referi. E11ta. aata., Sr. 
Pre•l4ente, vem publlcaoã no "'ffilrrõ 
Offlclal" dé ~ll9 P~yJo, a 7 de novem
bi=õ de 1888, como comprovante ne• 
ceuarlo do pedido de Ilquldaol.o en· 
derecado • DelegaoiR Fiscal do The· 
souro Federal em Sl.o Paulo, pelos li
quidantes do Brltleh Bank. E> que, 
s,.. Deputadoa, encampada a empresa 
pela anterior, como mencionei, lma&'l· 
nara.m 011 dlrectore11 da enoampadora 
ser mal• taall a llquldaol.o das opera· 
cGes do Brttlsb Bank, do que a oon
flaallo da nece11stda.de de unificar as 
operaoOea daa duas afim de evlta.r a 
responsabllldads da. empresa en<'am· 
padora nos contractoa com oa empro
gadoa da empresa. en(lampada, contra
ctoa esses que rur · vam a eno~mpa
pa.dora a lndemnlllar oll empregadoq 
da emprSIIa desappareclda. tQlUIQa· 
ra111, "S"r. l'rellifiirite; 01 banqueiro• 
qu~ llqutd"aníto o :9rlttBh Bank, fica
vam, por lsao mesmo, isento& da rea
ponsabllldade pela• lndemnlu.cOu ao11 
~mpreRadoa do mesmo; Imaginavam, 
ainda, que as determlna.oGea das nos
lias leia, protectora11 do1 empregados, 
que as garantias decorrentes do 411· 
ereto numero 34.616,' de 1914, creador 
do Instituto de Aposentadoria e Pen
aOee do11 Bancarios, regulamentlrdo 
pelo decreto numero &•, de 22 de •e
tembro do mesmo anno, e seauldo da 
lei n. 8!, de 15 de Junho de U86, fi· 
cavam deua maneira afastados, visto 
que uma dali cauaa11 e:a:cluldal! da 811• 
tabtlldade e da obrlsaçlo de lndemnl
•ar o emprecado deapedldo aem Justa. 
causa, era, exactamente, a Jlquldacl.o 
da empreaa empregadora. InJetada, de 
tal fórma, a acollo da nova empresa 
contra seu1 empregado•, comecaram 
&I derrub44&1, as e:a:clusOea do1 tuna· 
clonarlo1 braalleiroa. 

Vario• empre~rados foram convida· 
doe a demlttlr-ae, recebendo uma In· 
demnlaaQio lrrlaorla, porque nllo a 
tnde'llmftii'CinJ lecal; cotr"'êi'Pondente 4 
flUa illlft'àblllda.de outroi roram convi
dados a tran1fertr-ae • empresa. en
campadora - o London Bank - mas 
sem levarem as garantia• de eetablll· 
dade e de vencimento• que J4 tinham 
conseculdo na empreaa do Brttlah; ou~ 
troa foram, pura e almpleamente, dea· 
pedidos, porque, aonvldadoa a entrar 
em accOrdo com a empresa., a 11110 se 
recu1aram; outroa, finalmente, tlca
ram asuardando aoluolo do caso prln· 
clpal que o Brltlah Bank tinha. de en
frentar". lllaiS caso principal, Sr. Pre
sidente, era, nem mala nem menoa, do 
que a lltuaolo de um doa cal:a:aa do 
Brltlsh Bank, Justamente o actual pre
sidente do S:vndlcato dos Bancarloa de 
Silo Paulo, o Dr. Francl.aco de Paula 
Relmlo Hellmelster. Este senhor, que 
era caixa. do Brltlsh Bank havia vin
te e cinco annos e alcum tempo - Cl 

que correaponde a 21 annos na. lecta-
laolo que regula a mataria - este 
~~enhor recebeu doe dlreotora~ da · em
prella encampadora uma. ó&rta, que 
vou lAr, extrahlda por certldl.o, que 
ttftllô 4o Primeiro Offlclo do Rea'latro 
de Tltuloa e Documentos de Slo Pau
lo, carta aujo teor 6 o se~rulnte: 

I 
•sa.o Paulo, 11 de outubro de 

1981. rua Alvaro Penteado n. n. -

do seu11 tunoctonarloa, de aooGrllo 
com aa neceasldadee da mesma 
llquldacl.o, e, nestas condtoOea, la· 
mentamoa aer obrt~rado1 a dlapell· 
sar os vossos aervlcoa ne11ta data, 
autorlsRndo-vos a receber na 
nossa Caixa, kloêm do vosso orde· 
nado vencido atê a preaente data., 
mala um mer. e mRia a lndemni
zalo de U :272f600, a que tendes 
direito, nos termoa da lei 82, de 
6 de Junho de 1986. Somoa, com 
estima e constderacl.o, de V. S. 
amoa. obrdoa., pelo Jlq,uldante." • 
(estA asalgnada pelos Sra. Har
dln&' e Mallet ). 

• ... q- ........... 

diminuiu em eou•a alauma 011 dlreltoa 
e sarantlaa •JUe o decreto creador do 
Instituto de ,.4posentadorla e PensOn 
doa BancarU•a j4 Unha reconhecido a 
eses mesmor. emprea'ado& bancarlos. 

:W:umo, er tretuto, que a lei n. U 
huuve11se ~ ogado, nesae particular 
o decreto Cúle creou o Instltuto dos 
Bancarfo1, - e aceito o araumento 
para arsurn.~ntar por excesso e• abuu
dautla - a funcclonarlo de que tra
ta eatarla. J4 &'arantldo por e~tablll· 
da.l'le, 'J)or tfloesta.r aervloos ao me••o 
eatabelecimento durante, nllo mala de 
10, mas dúra.nte mala de 25 annol!l 
completo•. 

Ar~runlent:a.-ae, entretanto, Sr. Preal· 
Esta carta, 8r. Presidente, que, co• dente, que a lei n. 82 creou uma ma· 

mo dl111e, ea~ tran•crlpta no Carto- nelra esptclal de indemnlsar o em· 
rio do Primeiro Otflclo de Re•lstro de precado qU'e 6 despedido de uma de
Titules e Documentos da Capital de terminada eml)reaa, maneira eesa que 
Silo Paulo, esta carta. ê a ·Prova pro· aerla a t~~~tulda pelos arte. 1.• e li.• 
vad& do processo com que os encam· da meeilt tel, que dlsem textual· 
padorea do Brltlah Bank entendem mente: 
burlar a11 leia braallelras. E dllfO 
"burlar aa )elll brasileiras" porque 
e•te tuneclonarlo do Brltlsh Bank, 
que elles dl.apenaam, com mala tle 25 
anno11 de servtoo - ou &eja.m 26 annos, 
de accOrdo com a Iglslaol.o social que 
o prote~re - eate empregado, Sr. Pre
sidente, tinha. de ordenado dota con• 
tos e qualquer cousa men11a.ee, que, 
multlpllcadoa 1101' 2& annoa - e ellu 
tlseram IJJe&'almente, atê o calculo 
da fraccllo de anno, lato ê, do11 dlu de 
avvloo - produalam aquellee .•. , , 
U:171f600, que Unha a receber, •e
gundo o crlterlo ac!optado pela lei 62, 
para. lndemntaacl.o doa empregadoll 
sem elltabll\c!ade, lnjuatamente de
mlttldoa. 

Estes tactoa, entretanto, Sr. Preal· 
dente, correapondem aos direi~ que 
a loglslaclo traba.lhlata reoonh~81 ao1 
bancarloa, em noe11o Pala? Nl.o, Sr. 
Presidente! E nllo por quet Porqu..,,1 
J>eío decreto ' . 815, que creou o Ins
tituto de Pen110ea e Apoaentadorlaa doa 
Ba.ncarloa, art. U, e pelo decreto 64, 
que regulamentou esse me11mo lnatl· 
tuto, arts. 89 e 92, os bancarlos com 
n1ala de li anl'íDa de eervlço etfeotlvo A 
mesma empreaa, ficam garantidos 
pela estabilidade leaal, estabilidade 
que nllo permltte 4 empreaa banca
rio dtepennl-os do aervloo, a. nllo ser 
pelas justa.a causas reconhecidas pela 
lei. 

Entre esaaa juatas causas consl&'ila· 
das na lei Sr. Presidente nlo se en· 
contra a Jlqui41\0ilo volunt-.rla de em· 
pre1a alsuma. 

O llr. Oawaldo Lima - Como ca
rantlr a estabilidade 111 a empresa dei
xou de e:a:lstlrT 

O l!lr. llloraea de Andrade - Expll
aaret logo a V. Ez. esaa maneira. Per
mltta-me concluir a e:a:poaJQio do as
aumpto principal para cheaar é. ex· 
pllcacllo a que V. Ex. me convldL 

.A lei n. U, de li de junho de 1985, 
a que se apecam esses banqueiro•, re
conhece a estabilidade a qua.ntoa 
trabalham pelo menos d'llrante dn, 
annoe conaecu.Uvoe na. mesma em preza. 
ae outra diiPOBIQI\o legal JA 011 nlo 
houver declarado eatavelll. Esaa. 'llllta-. 
~llldade da lei n. 88, portanto, c!lml• 
nulu de qualquer maneira o direito é. 
e11tabllldade que o decreto numert' 
u.eu, jA Unha reconhecido aoa bart· 
carloa? Nl.o! A lei n. 68 cujo texto 
vou passar a ler, nl.o modltlcou de 
fOrma alguma a leglslaol.o anterior. 
Ella reoonbeceu, bem ao om ve.1 dia
ao, todos os direitos, toda.e as garan
tla.a que oe empre~radoa J• tinham 
coneeguldo por outras leis • 

O art. 10.• da lei n. U, dia textual
mente o ae&'ulnte: 

ME' a1aecurado ao emprecado 
da ln~uatrla. ou do commerclo, nlo 
ezlsd~do pra.zo estlpula.do p•u~~o 
term1\açlo do reapecttvo contra· 
cto dw ,traba.lho, e qua.ndo fOr dea· 
pedi eem JuaLa cauea, o direito 
de hlver de empregador uma In· 
uemhlsao&o l)a&'a na base do maior 
orde.do que tenha percebido na 
m031t!da 81'11presa". 

• A lndemn lza.çA.o lltlré. de um 
me• de OJ'denado por anno de aer• 
vlco effeotlvo, ou por anno e frao· 
o&o. sual ou aupartor a sei• me· 
ilf'W 

SerA, Sr. Presidente, que o art. 1.• 
da lei n 811, que determinou esee crl
terlo d• tndemnlaaçl.o do empresado 
despedlil'o 11em juata oau11a, torna a es· 
tabll1tlll4e do11 empregados na indua
trla ou tio commerclo, reconhecida pe• 
lo a.rt. 18.•, c!easa. mesma lei, como 
reconh&hfa em outras !ele llobre lna· 
tltutoa; de aposentadoria.& e 'P&nsOes, 
uma l~o~exllltenolaT Ser• que o art. l.Q 
igualol\, eQuiparou, o empregado que 
tem I•••, doia, tras ou olnco annos de 
IISrvlof ao empre&'ado que tenha mais 
de 10 lftlnos • que 8'0f4a de estabilida
de? Jtvldentemente, nlo! 

A pelaa sua& dlaposlg0811 dlvl'lr· 
11aY, elos II&UII art11. 1.• e Bei'Uinte~ 
corrt l'adoe, co11frontadoa e combina· 
dos cqm o seu art. 10.•, oreou, evlden· 
tem • Cl'yatalllnamente, duae altua
cOea rteltamente dfaparea, JHtrfelta· 
mentf 41stlnctae: a do empre~rado que 
nl.o tlUD estabilidade e que poder6. aer 
4esllftSido sem juata. causa, paga. a In· 
dem t.cJ,o do art. t.•, ou sejam, tan· 
toa ordenados meneaes quanto& forem 
os 11.nno11 de •ervtoo, e a do em11reaado 
que tem estabilidade e que nlo pode· 
ri an dtapenaado, como o tuncotona· 
rio publico, a quem beneficia a clau· 
aula •emquanto bem aervlr", leto 6, 
nllo pOde aer de~r~~edldo sem causa le· 
giUma e I,J)uravel por melo de procee· 
ao regular. 

Silo, portanto, Sr. Preal4ente, duas 
altuaoOes perfeitamente 411tlnctaa: a 
do11 primeiros, que aO têm a &'arantla 
da lndemnlaaQI.o de tanto• meses de 
ordenado quantos forem oa annos de 
88rvloo, e a doa ultlmoa, que têm es• 
tabllldade e nlo podem ser dllpen1a· 
doa, emquanto bem 11ervtrem, emquan
to nlo Incorrerem • numa daquellã.a 
Juataa causas para dispensa. Slo dua.s 
sltuaoGea absolutamente diversas. 

Ora, Sr. Presidente, toda genfe que 
man\ja um pouco direito aa.be pertel· 
tamente que, em dlreltq, 11.11 a'brl•a
r: cl"e faaer, <lU'kndó nlo c!tmRrldu. 
:r""'Wftl•!ôe em !ndemnt:ta~o 1mr 
Jlf'J'das e damnoa. E' o principio que 



DLUUO DO PODER L&GLS Fevereiro de 1981 , 8718 
l>~JPJio uob do proJecto ·· . uo, dt fga?', COlWedendD 

f) tlfedlto de aoo :000$000 para a eonJtruoolo de urna tnater 
~da4e • dolllaot&rlo• no Pla 1"; com parecer da Comau..lo 

· tle Fmanoa• reJeltalldo o proJeoto Ido: 

Df~e~uselo wpplemtnf.al" do projeoto 1 . ue, de ttS7, taea
tllldo do tmpoeto do consumo os saccoa de aiiOdlo deetlnadoa 

• eo aoolldleionamento do sal brasileiro, quAndo confeecloalde: 
'»&Joa prDprfos productores; tendo parecer oom substitutivo da 
<lommiuio de Ftnaaou Qbre emeJldal offereeidat em s
dfecll4I&ID 

PAtJt'A 

llro~eoto n. de t037 mandando tndelllDhar as pessoas 
qu4 fOtfreram quaJquer preJuizo decorrente do movimento 
revolucionaria de t935 ..to Rio Grande do Norte e em Per
Dil:DPUCO (em t• d.iscuasao - 2• dla). 

"" .ProJecto u 1t • de t937, determinando o pagamento de 
subvepo3ea atl'azadas ao Instituto da Ordem doe Advorado!l 
.Braélleiroa; com parecer favorave1 da Commtsslo de Oonati-
tuiõlo e .JusUea parecer 11 substitutivo d ' Commissllo de 
Ffnanoas (Em t• dlscusdo t• dta). 

ProJecto n. H'i~ de t937 autorizando o Poder · ecuUvo 
la •brlr o credito apeeial de 500 :ooo•ooo, POr intermedio do 
Mlnftterio 4o Trabalho, para attender áa de.peaas com a ~ 
preaen&aolo do Brasil na Exposfolo Internacional de Paria d& 
1937 - Arte e Teobnloa na V1da Moderna. (Dlsouaslo unlee 
-i' dia). 

Projecto n. 
dito eJpeolal de 

tta. de 1937, autorizando abertura do ore
• 587: lJOO.OQO, pa papmento de lndemnJza

(Em discuasao untca - t • olo lda 
dt.}. 
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1 1Íelro 

DI r lJ PRO. U ' li.ADO A 
r l ERI:IRO DE l ' 

1inte o proce~50 iJlt6rpoato Pllf dois deNtl baCCill'lOJ, UQ) em 
iantoa e outro em SIO Paulo, o neJocio .e maat.a Jament~ 

lu . • De11'ltun: ' luçio pratica. DeDiluma ~.-·ovitloncs.-
1 r! L 11 n . consta-no at momento ttaba •• o tomada. 

I .- • I. .- • Pr • I ·, ou o Coneelbo tclonal do 
Trabi!Jbo • · · age, ou llt.. · age nlo eXiste o que vem 
a dar no mesmo - e, nesse ca-1ol e• · elle uma h!Stlt\ltç&o dil• 
pondloaiaumu e que, con • o ut t 1 · • .l1 o ·~ · · eruo d• 
J\epublica vem ousteand· • t tu L l utl , 

O • 1 0/.Vlt ~"lL»o Muito l" 111 .' 

~ ) '' . MORAES ANI rnr11 - , " decreto n. .184, de 

T
U de juJbo de 1934, Ql• net uiu o Conselho tonal do 

l'llba1ho, 1 

\rt. i , , n, 1 - Gop1pete •o < •naetho 
• ''• como or(ão ••l . n 1nUvo, cumprir ~ LQG:· 

ownprir as dleposl • 1 e reiUlament.t: ·• reft· 
rentes ás caixas n 11 .oe d.. aposentQo~ , , 

I r c l - I fnsUtuio6ea ct• Jll I 11- I 

11 • l!nban praticando· todos oi actoa e 
• 1 ,,,, todas que · mem ne· 

L.'f -taria 

Or , • Preaideu • ' o n. 2•.<Hõ; de lu Julbo 
de 100 , ~e ·criou o Instituto de Aposentadoria& Pentht 
doe B•llCartpe, di• em u 1 f 5 • 

''Ao 'mpr 
d1 dat la pu 1! 
do o direito 
mni annos 
l " . • , 

belecfmento, 
r&lta rrav~ 
miofatrativo 

E cont 

" rt 

1 , li• r ou casa ban a lt 
• ' I • ,, ' I l• ' I ' é .. I) . • 

' I t desde que eonte tlola o 
"" 1 1 1 ado ao mesmo 1 

' I l'altencia ou.. atinCflo do ~ta 
od demittido em virtuc 1 ,,, 

I 11 I l 

, a. D4. du mesmo an~o I 

i t , • PreaideD 
tl h 1 ank of outh 
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Maa euppondo que lsso fosse verdade, suppondo que â es"' EmqÜanto :por4Jn, nlo á instltuida essa Justiça, meus pre.. 

abilidade assegurada aos bancarios dependeS&e do transito aados coUegas,'-nlo podemos deixar os empregados entregues fr 
desses dois annos após a data do decreto n, sl.6i5, mesmo meroê dos. empregadores. e temos de !uer funccionar os trl .. 
assim todos os empregados do Britls·h Bank estariam defen1' bunaes· que já ·temos ·organizado. (Muito bem). Principal ... 
did ... s por essa estabiffdade porque o decreto n. 2'.815, é mente em casos como esse, em que o British Bank se ven; 
de 9 de juloo de 1·934 e a de .;pedida dos funcclonarios é poe- rtndo. claram~ AO.Dbism.aq!!9, burlando da manelr!L.mat• 
terior a setembro de 1936. 1 l!'ellltlravet tf~~ , nosl&' ~...,•ffá!Mnmta. 

o SR. Lmz TII\ELLI - Multo bem. 1\Iais de dois anno~ 1(ApôiâãÕ.i}. 
depote do decreto. O SR. ALBERTO SuREk - O Conselho Nacional do Tra. 

. O SR. MIOfR...o\ES DRADE - Maia, portanto de dois annoa balbo tem levado em conta as reclamações dos demais opel!o 
. a.tsuns mezes além da data do decretô. l'arlos, que sAo.garanttjios pela estabilidade do emprego, .m&Jlell 

Mas aupponhamos ainda, para argumentar, e por absurdo dando-os reintegrar nos prim,itlvos quadros, quando der'nittilo. 
que se contasse o prazo de annos da vigencia eftectiva do de- dos sem Justa causa. O. Conselho poderia agir, nesse caso, ~ 
reto n. 2.4.815. n1esma forma, mandando reintegrar os bancarias. dispenst.doí. 

Ora. Sr. PPesldente, esse decreto, se me não engana. a fn.. o London. Bank D.io Uauidou; fez uma verdadeira 1ncorpora4 
rtrmaolo que tenho neste momento. mformação que consta, oAo, como á de' todos conhectdo, em face da dooumentaçló 
anaa, do trabalho .. Consolidaoio du Lets Traba!histu", do apresentada á Camara e ao poder competente 
or. Luiz Pereira dos Santos, trabalho cuidadoso, perfeito, e O SR. MORAES ANDRADE - Consta por isso da lnfor .. 
conforme a realidade dos factos; esse decreto, dizia, fot pu- maçlo que .pedi ao Ministro do Trabalho, primeiro, a. aolt.,. 
blicado no Diario Official da Unilo, de 20 d~ Julho de i93,. ottaçio sobre o que até hoje fez o Conselho Nacional do Tra-

Ora, é sabido qu vígenoia das leis comeoa. nos Estados balbo. 
littoraneos, pa 1 l lSão Paulo, Rio Grande do Sul, Per- o SI\. AllTHUR DA RocHA - Se, no primeiro prooeaso, c) 
utnbuco, onl'le o ' 1 h Bank tem agencias, 30 dias apda Uonselho houvesst tomado providencias adequadas, niprs• 
a data da r· n I • " repetiria o caso. • 

SI'! a puh 1 1 1 foi · 20 de julho de 193~, e se a vlgencia O SR. MORAES ANDRADE - O problema já estaria l'e .. 
nos Estados lltto 1 1eos princtptou 30 dias depois, verifica.mos ·bolvido. 1 • 

que a vigencia d eto n. 24.615, teve inicio, em todo o o caso, Sr Presidente, nlo pá.ra ah1 porám. Tenho ouo~ 
littoral do Br 11 onde o Britfsh Bank tem agencia., a i9 de vitfo dizer - e ê o que quero trazer ao conhecimento da 
aJoito de f93 I ts annos depois. teriamos i9 de asosto de cs.mara, hoje, explicando brevemente meu pedido de in~orm._., 
t93tl. ~ões, e por ser facto gravisJimo o inclui no pedido de i'D! 

Ora a pr1meH · d~s demi Sr. Presidente- pelo :-ne- formatões- tenho ouvido dizer, que ou o Conselho Nacional 
nos das de que tenbo nottcla - a do Dr. Francisco de Paula. do Trabalho, como instituto especial da administraoio puhli• 
Refmio Etmeisker foi feita por carta de 2t de outubro de ca. ou algum dos seus membros ou algum dos seus proou~a. 
f9S6, portanto dois annoil. dois mezes e dois dias depois da dores, julga o proprio Conselho, sua permanencia e fun~clao 
vfJeaoia do decreto n 2 615 nament.o, como faeto inconstitucional Eu não creio que lSSO 

Suppondo, poiil, por absurdo. que essa tnterpretaçlo fosse se dé, mas têm sido tio repetidas a~ affirmações nesse sen
ruoavel, mesmo ella, mesmo deante della. mesmo p"r via tido que solicitei se dignasse o Sr. Ministro do Trabalho man
de1la. mesmo por virtude della o British Bank seria foroadl'l a dar-nos dizer se o Conselho, algum de eeus membros. ou al· 
fndemnlzar legalmente todos oA seus empregados qu13 têm gum de eeus procuradores, julga mesmo a permanencia e fun
mais de dois annos de servíco, tendo em vista a establlfdade coio!lamento de dito Conselho inconstituc1onaes. 
que os ampara Porque, entAo, teremos de examinar a mataria a fundo. 

O SI\, CAFt E' •espondivel o argumento de termeOEi de esclarecer essa qúestlo, teremos de resolver. defi .. 
V. Ex nitivamente, se um instituto deliS& importanoia basioa, a.bao• 

lutamente fundamental, da noe!a legislaolo social, se et~se 
Instituto deve ou não ser conservado, ·se precisa ou nio de re
toques, de remediOEi, de remendos, de aparas ou do que quer, 
que seja que o faca permanecer de pé. 

O SR 1\tQRA DE NDRADE Ora. Sr Presidente, o 
• ~u reaueril 1entn tnformnc~es r ao ~Jinistro do Traba-

h.-, ~e digne Informa • r I , u1 rtw o Conselho Nacional 
Trnb!llho fez o{é 'I \ I PP fo. 
Ou o Conselho Nacional dó; Tl!abaJ-h rnmo IE'lriont~trel 

no começo do m.eu dl1 cu • toma, providencia para a defe· 
n do direito r JP · 1 " -' ndicallzados de accordo com 
a lei que o tn r 1tutlu ou ., Consli!lho nlio toma taes provi
dencias e. nesse caso, • Presideqte, precisa ser immertiata
mente extincto, porque é uma desneceS!hitde; uma lnntuida
rie. e é uma cousa muito cara que o'.luxo de uma legislaolo so
C!al. aue nllo se cumpre, por culpa desse Conselho, está nos 
fazendo sustentar. 

0 SR, ABILTO DE 

Mas, Sr. Presideute, atnda isso não é só, ba mal6. Tenho 
ouvido dizer tambem que o ConseJho Nacional do Trabalho, ou 
algum dos seus membros, ou algum dos seue procuradores, ou 
algum dos consultOres juritdioos do 1\linteterio do Trabalho, 
affirma que a indemnizaçACI creada pelo art. 2" da lei n. 62, 
de 1935, que aqui votamos, e a unica que vale aos empre
gados despedidos sem motivo, quer estes tenham quer nio, 
prazo de oontraoto, quer tenham estabilidade, quer nlo a. 
tenham. 

E' por Isso que nos batemos Semelhante tbese vem sendo sustentada pelos prooura-
dorM do Brttfsh Bank e Ir\& conttou qu~ ha quem. no Minis

Acho que a Jel deve ser cum- terto do Trabalho ou no Conselho, a acceft • . defenda, a apa
'~' •1 Tnsttoa do I balho 

ARr •t n n Rocn • 
p H 

·roMo DE OLIVEIRA - Esses factos têm pro-
vado Li 1 ' necessidade absoluta da creaolo Jm-. 
medln da 1 w JUSt autonoma, que possa defendei" real-
menh 1s mt r 1 i!os trabalhadores. 

O SR. MORAES DE" ANDR~DE - V. Ex. tem toda a 
razAo, mas Ja temos appar,elhagem suficiente para essa defesa 
que reclamo. . 

O SR. CHI\1 1 toMo DB 0LIVE1RA - Estamos convencidos 
de que a sol tll o lo 1 o encontra na creaçijo da Justiça 
do Trabalho 

O SR MOR · DRI\DE - ~adeoo os apartes dos 
nobrJs collei&S. -que m intei.rameote em abono de minha 
tb.... Mu a Justioa do Trabalho é instltuiolo de tal monta 
e cH. lugar . tão andes dif r iculdades: devido a questões te-
Ch!licas. jurJ - sua~s. provacadas· em face· da. Justiça 
comrnum, que o . Ministro do 'Tràbálbo -·sobre oUJa 
operosida~. cultor e patriOtismo somos un~nlmes •em dar 
attestado pleno - levou dois annos, depbis da promulpclo da 

• ·onstituiolo, par manda ~ o .prtmelro projecto d: Camara. 
Esse proJecto. como EEx · abetil, \'Stl sendo· objeeto 

de eatudo acurado meditado teeho1co, pert'etto, da Cotnmlasllo 
de Constituição e Justiça Aliás o titular 'lio 'T.rab'àlho nlo 
tiDOra os obfces, as d14vipas, os innumeros preôaltll que tem 
S'ido preciso resolver pouoo a pouco~ 

drinhe, a advogue. 
Ora, Sr Presidente, lt.to erta um desproposlto jurldtoo, 

um despauterio de interpretaçio da legi&lacllo sooial. 
!\las é preciso que se saiba exaotamente se ha atsuem em 

algum desees orglos que bata por esea these. Se ha al
guem, que esse alguem venha a dizer em .virtude de que ftiD· 
!'lamento Otl por que razão semelhante these vem sendo"í9-
fendida. 

Esta theM é um absurdo lepl Qboc!lnte. 

A lei n. 62 é muito clara. No seu art. t•, ella. se enunol• 
da eeguinte maneira: 

"E' assegurado ao empregado da industria e do 
commeroio,.niJo :ezi&tindo pro.Jo eltipullulo fi41'0. a. termi. 
naçt2o :do re•pe'ctivo co'ntrtu:to de traba.lho, e quando fór 
de!Pediao.rsem "J'!JB~a Ç_auea, o direito· de haver do em·. 
pre-pdol"' uma· .fnj:lemnrzaçAo paga na base do maior or• 
denado qu~ tenlia :percebido na mesma empresa " 

I ' 

Segu.em•se ou·tt'oe artigos; fiXando então essa Jndemn1-
zaçlo. O a'rb.J.2• ~ que.\iiz qu~ a tndemnizaçlo:par.a ea&ttl em .. 
preg~os, nlo'" hayendo.•prazo 'para. tertllinaoão. do re,peQt.ivó 
eontracto"de trabalho; aerll:da .tantos 'Dlezee· quautoe forem, 01 
,nnoe de ~!Ubo. . . · . 
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Feverei,ro d.e. 1937 tf. • i ' 1 

Mas ·a lei n. 62 'lllo para ahl No art. 7• estabelece ID 
aeguinte 

o SI\ • .A.LDDTo Smu:Jt - Impedidos de cons.egul t 
eollooação, além de'· outras eiroumstânoias, pelo faQtot . 

1 
•• 

O SR. MORAES A~DRADE ..;_ ••• e de obterem ou • 
"Havendo termo e&tipuZatlo- .S outra hypotheee -~ locavão, não só por causa da idade, mas ,pripalmente ppr , 

nenhuma du parta poderi desUJar-se do contracto, o& bancos, em geral, q .1ando sabem que um candidato foi ' 
1ob pena de ser obrigat.IIJ a indemn&.~ar a outra doa pre- pregado ao 'arltlsh Bs.nk e que de li saiu sem receber a I 
jub6s que desse facto lhe re&ultarem cl1cula indemnização a que querem reduzir, negam-ee. DUII 

- bOlidariedadtl crimino~!l. a admittlr semelhante oandldat. .. 
E' a obrigação de fazer, na teohnioa jurídica, que se re- O SR. ARTHUR DA BocHA - E' das grandes e trietes Vil 

solve em indemnlzação por perdu e damnos, deede que não dadas que V. Ex. eeL.í levando ao conhecimento da .Camar 
aeja cumprida. (Muito bem). 

Mas a lei ainda não fica abl; vae mais lonae. No art. 10, o SR. MORAES ANDH.ADE - Não ha a menor oouaict•• 
eaUpula ráo&o pela re.zlo que llS assiste. · 

. Mas, Sr. PresldenLé, o mais srave, o mais alarmant-e 
"Oe empregados que ainda nlo gazarem da estabiU- que consta p~r' ahi afóra - e JA tenho ouvido dizer por mut 

dade que as leis eobre instituto de aposentadoriaa 1 tas l)eseou .. e pees\las ae responsabilidade, que houve no j)!i~ 
penaões têm creado, deede que contem 10 annos de eer- do Br•itlsh Bank, indebita, tmmora!, foacoeitabilialima Intel' 
vioo eftectivo no mesmo Mtabe~eoimento, nos termos ''eno!o de uma embJ.tx;adJ!. '!W~irt~o.. . 
desta lei, s6 podertlo &er demitt'i.do& por tnofivos de'Uj• Nlo 4'tmf'rr''Que' il!iS.l se t.eDlia tmmJ. 
damente comprovados de falta grave, desobedfenoia, in- o SJJ, ABILIO DB Assrs- E' 1r.ave! 
dteclplina, ou causa de foroa maior, nos t.ermoe do ar• O SR. ALBERTo SuuJt - E' grave demais! 
ttaro 5':" 

Isto ~. a lei n. 82, 6i!ltudando o,oaao dos empregados que 
tpernJanecerem tO annos conUnuadoe no mesmo estabeleci
mento, delel'mina que eliPe terão establlidade se outras lele 
anteriores já lhes nllo tenham usegurado essa estabilidade. 

vra, os bancarias têm a eetabilidade assegurada , no fim 
de doia annos de serviço pero.nt.e o mesmo estabelecimento . 

A lei n. 62, neStJe caeo, respeitou OIS pra~o menores, e 17 
empregado que tem estabilidade, como o empregado que tem 
prazo especial para t~eu contracto de trabalho, ~ póde :tf 
de_si~~~~Q ~o pagando-se-lhe per!!as e damnos~ 1nt1emrr: 
zae oTo ãr . 2"? Não, ST' Presttfente, ~ndemnizaoão 
~ para eiDPl'4!$ados que não têm prazo. A fnde!J)~ ·Re.l" 
p'!rlftls e damnoe ,r , tr1IIM fto eMas perdu e damnos? Para qu~m tem 
o direito de receber meMalmente um determinado e6tipendio, 
um determinado ordenado, será o pagàmento mensal dosse .or
denado ou o pagamento de tant(ls ordenados quantos 'COftl~ 
pensem a perda do .emprego, coisa a ser liquidada, evlde~~~ 
mente, em execuçllo, nClt!l termos 'do Direito· Oivll, nos termos 
do Dfrefto eommum que rege a especle. • 

0 Sl\. ALBERTO SUREK - E é ie.so, justamente, O que 08 
banearios plefteam. . 

O SR MORAES ANDRADE - Diz multo bem V, E:r. 
,. as,eguro que é isso mesmo. 

E vou mais longe. 
O SR. ALBERTO Suan: - Os banearfoe estilo garantldoe por 

lfllalaelo especial . 
O SR. MORAES ANDRADE- O. baooarlos nacton.aes eAo 

dirtg1dos por dote syndleat.os prinoipaes - o do Rio ··e o de 
São :Paulo - orientadoP. por pf'ssôas conservadoras. 

O SR. ALBERTO SuRslt - Poria aocrescentar que todos os 
eyndioatos banoario!'l do Paiz estio de accordo com• a orien
tação desses dois synd•catos, que slo modelares e só. exigem 
aqutilo que a Jegi~lacã.• trabalhista assegura. 

O SR. O · \ L S ANDRADE - Declarei que os bancarlO!!t 
Ao C:J1'1gJd0b por essea syndicatos. mas vou mais longe: dão 

de mio, pare> fnzer um aceordo de UquidacAo rapida, dão de 
inlo o direito que lhes garante a lei, para acceitar indemnf
zaoio - nao tenho documento offlcial, mas eel particular
mente - dão de mão o direito a indemnizaç!o por perdae e 
damooe para aoceitar indemnização muito inferior áquella 
que, em ex.,cução de Sllntença, qualquer juiz ou tribunal d' 
Paiz lhes mandaria pagar. 

o SR. CHRYsosTo,.o DE OLIVBJRA - Abrem mio do direito 
maior pelo direito menor. 

vlo oe ini'mm!t ·n!l· orctent;"""tJJ extr~s 'lle .e, .de' 

O Sl\. MORAES ANDRADE - Pessoalmente, recuso-m 
H admittfr a veracldadb d semelhante boat.Q., 

· 0 SR. CHRYSOBT0'\!0 DB OLIVEIRA - Isso mostra que l 
empt·esas e'xtranretras cout.inuam a querer fazer do· Bra: 
colonla .deH~-s. 

O SR. MOR~\ES ANORADE- Estariam realizando se !' • 
l!em t~eaes hictos oomol ei'se. . . 

Núo acredito na lotel'veneio dessa 'Embalxadtt. estra • 
~eirJ. porqaf' o conhecido faar plo:v dos seus nacionaefl r•. • 
.hes parmi~tist•ia um jogo tio pouco elegante, tio pouco d 
(!ente. NAo l'l'eio nesoia !ntervencio. porque acredito no 1• 
trlotismo, acredito na o.ll.anaria do Sr. Ministro·do Trabalh 

do Sr. Presidente d~ Repuhlica. que sabel'iam mostrat· 
porta áctu~lífl di,plomata que lhes fosse fazer aem.~lhante in~ 
t~>rvPnção, mesmo só nor fnformaotses. 

~ão ac.-cdito ni~tto: mns, Sr. Presidente existe esst\ cons: 1 
nu .·uas desta cap1t.a1 nns de Silo Paulo : Snntos. de ou 
mot·adoree dlfferen.tos tenho ouvtdo semelhante af tJ•mncD 
·ronho cansado rie dize· u roda essa. gente que ' o não é 
dade. porém vejo-me, slnto·me desmentido dia após dia. ~ua 
do glio V~'Jo pt•ovidt>nci:l do Govm•no, ·quando nlo vejo pro 
videncfas do Conselho Nacional do Trabalho; emquanto con 
tinliam as oaspcdidn!<o, os nbtts burlas do Britlsb Bank • 
do J;.ondon Baridt, nenhuma de a . tem I ito dos empregaêt 
braailetros I .•. 

O S)l .• ~1\THUR RocnA - E si por aca o o Co111elho ~a 
cfonal não vesolver ess • pdmelro c 10 do nos o companhe1 · 
Retmlo, todos • os demais processos que 1 ' utrarem. set·ao 
nullos. 

O SR. A&ILto DE Assts - Sou conhecedor de al,Umas so
luoões de casos d9 empregados do British Bank. em harmonia 
com a lei n 62. 

O SR. MORAES ANDRADE - Nlo h a nenhuma O que 
ba é o seguinte: o London Bank aoceitou alguns dos ijm re-
gados demittidos pelo BriLiPh Bank, maa aoceitou-os se b.J.s 
recoDheoer' a estabilidade que ell& J4 tinham cons'g lT 
BrffiS!J' !nlffft,' t'Jé· '!ntitftf lf!le a lei foi burlada. O Brit sh pag:)ll 
'I alguns do~ seus empregaclos, que aoceltaram e lhe deram 
quftaoAo, mas pagou a indP.mni•açâo dos empregados, sem es 
tábilidade. Ainda ahf a lél foi burl&da. 

Annuneio, oom·a l'QPOT'sabilidade do meu cargo, asseguro 
q~e. opportuna.mente euPs homens, que foram foroados 11 
translgjr, porque a mitt'rta lbes batia á porta e tinham de ac
celtar aquella·esmola mieeravel para que seus filhos nAo mor .. 
reMem de fome - a88êS1Jro. dizia, que esses homens. fund~ 
dos no artigo U da lei n. 6~ opportunamente ainda terão de 
reivindicar seus dlreltot. 

Diz esse artigo ~ • 

"Slo nullos de pleno direito quaescruer eonvençl5o-_ 
entre emp~dos e empregadores tendentes a. impedi!1 
a applicaolo desta lei". 

(J SR. MORAES ANDRAOE - Note bem a admlnistraclo 
~o Brasil a que terrivdl impasse está querendo levar os bao .. 
oartos. Si estes homen3, hoJe perfeitamente ao lado da ordem 
e do Governo, ohedece'ldo á orientação de IJild~catoa OOnatf
vadores, nlo tiv~f..§m, entretanto, seu direitO as~do, q~ 

ot!Uo, 'ltizer"""' 'tluvtl:trit·'11esaeJ pobres hcunaua. - eJam 
você& 11 pqa., veJam VOI'ês o mereoimétlf.o, vejam voéês o re- NAo. Sr. Presfdeno11, os mglezes não se hlo de rir do Br&• 
sultado que tiveram em t~ervlr á ordem, em servir ao goverao, sU. 1Q Britlsh Bank e , London Bank não hlo de burlar a te
quando, debaixo de nossa OI'lentação, voet\a. recebiam tudo. gislaçlo trabalhista bra.~iletra, (muito bem) por~e Sr. Pre• 
Hoje que sustentam a ordem e o Governo. vocês nada têm, eideote, si nessa hora não houver nenhum outro· advOgado 
nem siquer o que a lei lhes manda dar 1•. para amparar os direitos desses homens, eu pois meu man-

Sr. Pres1dente, o Governo deve meditar ·sermnente sobr&·· dato...vae..t.armJilU~o...tim .dt>ste anno, eu. Sr." Presiden~ tere 
~ t.rtste situnc!o a que foram atirados esses pobres chefes de a OPOrtunidade de preshr, livremente. os rneuc servico1 oito 

• imiUa, imp~ãidos de reeeb&l' 11 indemnizaçlo miseravel, In- fisslonaes a· e~es ·patrimos para obrigar o~ inglezes ~ : 
sta que lhes é offer~oidª t~m ~!J~ da.quella. a que têm dl· tar as leis do ~rasll. (.\II.tito bem; muito b"m. p • . o 
ito,. ... 07'tJdcr é cumpn~fltado). 
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O Sr. Presidente - Es rrtnda a leitura do expedie!ll. 

Requer61lloe que a ara ca inser1r na aota de! 
trabalboe, de hoje, um de fundo pezar ulo ía 
mento do professor lio Pire oooorrido an·t.e-.llo 
ne&ta capital • .Ease nde mineiro, ofeesor Aurelio 
doe .mais• Ulustres e·• têm ·dignific o enillno eecnn 
e superior de M s, dedicado ao mag rio desde a nr 
dade, reitor do mnasio Mineiro, direcLo da Escola No 
Modelo, lente edratico da Faculdade Qe ed1cma da 
Horizonte, or teve tam·bem deetacada acc na impr 
onde fOra npre aoatado pelo eeu grande stlgio i 
lectual. 

Sala as Sessõe.s, 27 de favereiro de !937. t~u 
Coelho. P. Matta MachtMJo. - l'urtaào de Me ;s 
Mac de Almeida. - 8if1l4o da Cunha. - Bicu Fo 
Pedr ' Alei~. - Noraldino Lima, - Polvca.rpo Vicie 
Jo1 e rdino. - Arthur Bemarcles. - Negrdo de Lt 

o Maciel. - Pedro .Rache. - Aureliano Lette. 
L,. .llúM. 

Approvado. 
O Sr. Alberto Surek- Sr. Ptestdent;e, sinto-me no deve 

de, maia uma vez; oooupar a tribuna na defesa dos intereasi 
daquelles que aqui represento, bem oomo na defesa sart:a~ 
doe direit215 dos trabalhadores, assegur~oe na Oon!titulçl l 
Federal. 

No dia de hoje, Sra. Deputados, 27 de fevereiro de !937,' 
oen:a as portas, dG.finitivam~nte, "The Bt•itish Bank of 

O Sr. Gomes Ferraz~ a ord-m) - Sr. Presld~e SOuth Amerioa Ltd. ". Em oonsequenola disso, foram dispen
~e ha muito, des~e a legis . t & paesada, cogita-se de r ~ sados trezentos e tantos empregados, &em que a legislaçli.o 
HLmentar o prece1to do a 1go '83 da Oon&tituiçli.o, em r- sooail trabalhista bouvesse sido respeitada nos seus dispo-
tude do qual nenhum en<f1'8'o vo serA creado ao Th13601'1'o sitivos. 
,•em attribuiçio . dos ~rsos fficientes para lbe cu•a; Oll administradores do "London Bank" entenderam d' 
a despesa.. . ser Juizes de uma eausa em que alo réos. Procédendo dessa 

i 
• Ha a 1ndre~e1•1to, em., undame .na Cama.ra, duaa~o- fórma, indevidamente, resolveram applieu.r a lei n. 62 para. 

J oues: a Jcao o~u tomou o 6, da legislatux·a :m or, o caso dos bancarias dispensados. , 
apresentada em maro e 193:í, e projeoto de lei, que ou Esta lei, que em bOa bora· foi promulpda, dfz respei"'' 
" n. 47, desta leg tura, apr tado em maio de 35 to iquellee trabalhadores que nlo possuem ainda estabUida,.~ 
'''~ da a\lltoria lUustre De tado, Sr. Horacio er: de, isto é, âquelles que nlo attins.ram aoa dez annos dê' ~~~ 
c JA com parecere avoraveús d8.'} Çommf&sões de J e vioo, ou, no caso especial doo bancados, · aos que nlo têm 
de Finanoae. dois annos de effl~otlvo serviço em banco, casa commer .. 

Estae Com1tes, acoeitando, 1 prfncfpfo, o tralllbo .,lal ou empresa industrial. 
rio Uluet.re rep ntante paolista, ffereoora.m-lhe atljsti- Sr. Presidente, já tive enseJo de denunciar da tribun• 
tufJvo em fórma projeoto de res oão. em i7 de setembro do anno passado, as manobras maobla, 

Para assigq~&lar a lmportanofa ta propo.sfolo IJasto. veUoas com que se conduziu o "London Baq• na llquidD.Qlc 
dizer que eómeí:l&e serão considerados r ursos para os eJfQitos · da~sua flUada - "Tbe Brltitb Bank''. 
do art. f83 da tonstituioão: a) novos postoo ou tax~que Resolveram, por isso, man\losamente, d~er ~ se· tra- · 
a1J8'Dlentem a ceita; b)- o exoedente receita no pr oiro tava de uma UQDidaolo, quando, de faoto. se cog tou de ·in-. 
s9Dl88tre do e&mo. exercioio fi.nanceit devidamente eri- corporaclo como blo de verlfical' ® nobres co legas, telo 
fW&dq, de&de que, por lnforrnaolo ou laraoAo oftiOitl do discurso que VO'Il pronunciar. 
MJnist.ro da ,azenda, o exerciolo se d eneel"'rar 8m e Acostumado ia lutas . e ao trabalho, por mais de ~ 
llMlsmo au~nto e apresentando-se equll rada a reo~ e a vn tenho enfrentado companhias poderosas e, por iQ.f•lfól.; 
despesa oo"tante da lei oroamentaria: c) 4>1!5 ealdos t~r dade minha, este 6 o s~ndo caso com empresas illllé*u· 
lnformaol ou declaracão official do Min rio da enda, De todos nós é conhecida a qutstlo de 18 tr.!J.balbador9s que 
apresent as dotações de de.spesa do orç ento e~fgor; pleiteavam a execaolo qa le;islaolo sootall.rabalhlsta. ~ 
d) a do lo ou saldo reapeotivo espeoia nte des~ do a por isso se di88e e ficou resolvldp que esses tl'abalbe.dot..ea 
(•uca.rgos ovos, que encerre o oroamento vi te; f.i ente, eram extremii!Pt.as. . 
e) as raoõee de oredtto. Fáas metm1o mente bderão Hefiro-me aos dezoito trabalhador81!1 de~pedidoe da Em-
~er au zadae nas aeguintes hypotheses: a) ra as peeas 1)1'1,&1& de,Morro Velpo. os quees 8118'1118 pleitea.v&Pl a execuolo 
unpre tas e urgentes noe casoe de calamida p . a~ re- de1 nossa legislação. l'$es companheiros em prjnoipio se ba-
helliã ou guerra: b) por anteorpao4o da rece , pa , serem Uam pela lei de férias, pela·· adoPOio da Cartéir• Profillaio-
ltqui das dentro do ex&rcicio finanoeirG; c) oobrh• Dal e pela orpnizaçlo do Q'Ddlo&to e creaolo da caixa dé 
r!P-Ii do exeroicto finanoeiro encerrado; d) p jpancia- Pens3el e Aposentaqorias, &S!Jerurada pela lei. 

de ael'VIOOB e õbras de tnteré!lsê nMionA 'vos ' Os ingle~es da men.oionad-. empreza encontraram Jll6lól 
ucolo, progr8fl60 e defesa do palz e que e modos para que aquelles dezoitg homens fosnm demfttt .. 
ueoutados dentro do perlodo de um anoo. dos, muito e'mborl\. a policia de Minas Geraes tivesse fol'llé

cldo dooumentaolo de que nlo eram extreadlllas. o meame 
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Jtzen4o o Sr. Cbete da Ordem Soota1 e Pollttca do Rio da desapparecfmento dessas duas entidades, um& terceira, com u 
Janeiro, atf,estando tambem que os mesmos nada tinham oqm · nom(S de Bank of London & Soutb America Lhntréd. Elll 
os movimentos que ha pouco se veririoaram no Palz. · alpmos localidades desappareceu o Loudon Baok, cuJos fun-

0 processo, entretanto, oontinda os seus tramites le- oolonarios ou foram dispensados ou pauaram a tt-abaJhar noi> 
,aes. e aquelles trabalhadores bio de pr_ovar que nAo toma- editicios do ant_iro Rlver Plate, entio alterado para o de 
,ram parte em agitqões extremistas. de conformidade com Bank of London, em outras como no Brasil os funooionarioe 
os documentos que temos em nosso poder. passaram todos para o London. 

1 o Sn. CAFt FILHo - Esse pr~sso teve curso no Mi- Então não existiam as. leis trabalhistas e o inglezes pro. 
nfsterio do Trabalho 't QuJLI foi a soluoio? cederam oom certos princ.tpio~ de humanidade e lisura. No 
· caso vértente, em que se dev1a operar a fusio dos bancos 

O 8R. ALBERTO SUREK - Como declarei, a documen- An1lo pae e Britisb tUbo. com o Bank of London, para sah·ar 
taçllo foi apresentada a quem deve reJolver em defini~ivo um desses bancos da ruina e evitar ficasae denegrido o nome 
., caso, e estou certo de QUe o Sr. Ministro do Trabalho farir britannico, sursem no scennrio figuras tristiHimas que pu
Justioa áquelles homens, ~eoonhecendo pio serem elles e:z- zeram seus preaUmoe ao tilintar das aureas libras e durante 
lremistas. quatro annos estudaram os planos tenebrosos e escullroeos, 
· mesmo diabolicos, para evitar: a) que sobre a tranaacciio a 

O SR. CAPt FILHo- Mas nio houve soluol.o f ee effectuar reoahissem pesados onus fiscaes; b) que as in-
. O Sa. AaTHUR RocHA - Pemitta o Dobre orador um demnizáo?es de que cogitavam as leis brasileiras fos11em pa
aparte. O caso dos 18 de ~orro Velho nesta hora J' devia 1!1-S o ma1s reduzido possível, para gaudio dos acrionistas in
estar resolvido, porque ficou .perfeitamente provado que es- @:tezes aferrados ao MAKE l\10NE'Y; .MAKE MO~.EY ••• BO
ses panatos trabalhadoJ•es brasileiros sómente pleiteavam, NESTL Y liF YOU CAN... de que nos fala Oliveira Martins 
como V. Ex. deelarou, cou:;as que esta Camara ap!?rovou e em seu livro "A Inglat.eiTa de hoJe". 
~;>onstam hoje de nossa legislação~ Agora, porque foram os Com effeito, U06 paizes europeus a transaooio prooedeu
fWldadores do Syndicato dos Mme1ros de Morro Velho, repu- se lisamente, extinguindo-se da noite para o dia as fillaes 
taram-nos inconvenientes aos inglezee. Isto, altú, não 6 para do Brttisb Bank que em U de agosto, amanheceram com novaa 
edum-ar, porque os processos dé que os inglezes commumen- placas d)llorcadas: - Bank of London & Soutb America Lin 
te'l'&nçam mio são por pós conhecidos. O que oooorreu em t.ed, successor de Anglo Soutb American Bank. 
)forro Velho ~ucQede em diversas companhiaa de que elo do- Nas republlcas· platinas deu-se 0 mesmo facto ~ 
.nos os inglezes • porque o nome British Bri.nk era privativo das tnlaei 

O SR. Eua100 Rros1ao - Aliás, reclamar diretioa hoJe Brasil. 
em di& constitue perigo; a individuo caminha para uma de- Ncn outros palzes não houve a mystificaçao; prooedeu-it 
~U·D"ia. pura e simplesmente á t.ra.nsferencia da propriedade, com a. 
, O SR. CAFt FILHo - Regittre-se isso como declaraolo incorporação do BriLish Bank ou eua entidad& mãe,- o AD
de Deputados que a.poiam o G'overno. glo South, ao Bank of London. Em nenhuma outra parte, po
. O Sll. EURICo RIBEIRO- O Governo nlo 6 culpado de ta,ea rém, appareoe a tapeação da ohamada "liquid~ão• com que 
denuncias. no Brasil nos querem imp!Qir fraudulentamente. Ou'lfe, Se· 

nhores, a tão decantada Usura e nobreza inglezas ? • • • Que 
O S.R. ALBERTO SUREK - Aquelles ' nonos compa- oonfianoa poderão impor aOI!l seus clientes, esaes banqueiros 

Uhtiros que se batiam pela execucA.o das leia losraram re- acostumados ' chicana torpe e indecorosa ? • • • Nlo vêem 01 
aultado contrario, pois de uma hora para outra ee viram banqueiros lnglezes que a continuar por esse caminho, ama
:privadoa daquillo que a lcgislaçdo social trabalbieta lhes nhã terão de feohar novamente as suas portas porque J4 nlo 
p.rlUl~e. mais inspiram essa confiança que deveriam merecer ? • • • E 

o SR. ARTHUJ\ RoCHA _ Privados até dos proprlos meiof haverá incautos que confiem seus capitaes ou suas economias 
ôo subsistenoia. a pegou ~m falta a honestidade? .•• Continuará a exia. 

ti~oe dicofonar~ tnglezes a falta da palavra FALLEN-
0 SR. ALBERTO SUREK - Sr. Presidente, decide-se diA? ... Sim, meus Senhores, continuará, mas então, quem 

aaeste instante uns dos maiores senAo o maior dos dissidios ou quaes serão oe prejudicados por factos deoorrâltes da des• 
trabalhistas no Bra~il, tendo-se em vista o volume do seu coorianoa que esses mesmos batiqueirOI!l estão chamando so
~alor representado em espeoie. bre si? .•• Uma nova burla sobrevirá e por ess" responsavel 

Assim como os escribaa e phariseus tramaram na som- eerio as noasas autoridades que nllo souberam em tempo evi
bra e na calada. da noite', a eondemnação de Christo, oon- tar 0 mal lmmlnente. 
demnaçio esta que lll.vrada. pela oovardia e pusilanimidade Caracteristico summamente interessante d~sa pseudo 
dê PUatos, Governador romano, passou ' Historia e insere- liquidação, trago ao conhecimento da Camara para que os 
veu-se em letras rubras. nos annaes dos srandes erroe Ju- Sra. Deputados fiquem absolutamente conhecedoree da auda
dlciarios, assim, oa banqueiros inglezes. muitos delles, qui- ela e 'do deeplante desses inglezes. 
~. descendentes desses mesmos que cruoifioaram aquelle que 
• Terra veiu trazer a paz e annuoiar a Justioa aos homens 
de' boa vontade -:- perpJStraram um a~tellt§do clamoroso oon
J,ra os nossos trabalhadores. 

Attentado clo~oroso e inolvldavel que faz Jds ' uma 
~re&sAo violenta porque violento foi elle. 

A tragedia bíblica no· sapresenta Judas acindo Isolada
mente, para entregar o Divino· Mestre aos seus allozes; D& 
tragi-comedia que temos a infelioldade de ass,!JUr, Judas 6 
muJtifot·me. 

""tta mais de quatro annos, os dlrectores do "Anglo South 
American Bank", pae do Britisb Bank of Soutb America Lt
m\ted, vem lutando com as maiores ditriculdades figancelraa, 
or undas de maus negooios praticados no Chile. Ao Governo 
de Sua magestade Ingleza nio ficava bem, para a salvquar
da da honestidade proverbial do Albion, que ee dlseeue que 
o Atlilo South estava, como de facto estava fallldo, no Chile, 
e era mister soccorrer essa instituiolo, para aalvar as ap. 
parencias. A palavra faÜenoia. declarou o advopdo do Brl• 
tish .Bank, que o á tambem do Bank of ~ndon está. reaca
da dos dioo1onarios inglezes. 
1 Já. em 1932 !aliava-se abertamente na fusio dos doia 
:bancos London e Brittsh, 1em melhoret detalhes. Ba mais 
de dez annos houve a fuslo dos bancos, LoQdon and Rlver 
;ptate Bank e London and Brazilian Bank, surgindo do 

Os Srs. C. F. Mapkintoeb e C. M. Jonston, respectiva
mente, serente e sub-gerente do British Bank, nesta cidade, 
foram dispensados de suas funocões em principio de janeiro 
do corrente anno e Jli receberam as indemnizações que o 
Banco lhes offereoeu. Qual o dever dessee cavalheiros? Cer
tamente que:· - retirarem-se, fmmediatamente, do Banco, 
deixando-o entregue ao London, na pessoa de seu preposto, 
chamado liquidante. 

No emtanto essM senhoret~, que foram despedidos do 
Banco e não podem ser mais considerados seus funooionarios, 
nio se consideraram despédldos e aoointosamente continua
ra~ e, continuam acintosamente até o presente, frequentan.• 
do assiduamente e como se emprepdos fossem, os mesm01 lo· 
gare& que anteriormente oooupavam no Banco, ministrando 
atá ordens verbaes que sAo acatadas pelos empregadoe rema-
n~n~. · 

Pernntamos, Senbores, o que significa a presença desses 
dois . iDI'lezes, dentro do est.abelecimentO" a que jâ nio mais 
perten~·t 

Que oooupaolo podem ellea exerecr 11. deaf.ro f. . • E' ou 
nl.o o caracteristlco de uma v&rdadeira burla e um insulto 
atirado aos nossos oo-nacionaea Y ••• 

Duas perruntas poderão ser formuladas aqui. Por que 
o British, no Brasil, nlo adaptou o nome uaado nos outros 
pah:es. "Anglo Soutb American Bank" ? • • • Por gue o Bi!U!Ih 
aqui nlo collocou em suas placas a ~res11ão: "Bank ot l;.on-
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don"IUCOelsor (P'onne,ly) do Brltlah Baok" 7 ••• A' rimeira D,hQr Deputado. Morae~.ADdnde teve opportmddacJed~e,~ 
P8t:IUJlta, responde-se qu1 não era conveniente ap.e!'~eMe aquflle. frrlo •. pel• desnora em suas deoliGet. · ~. - , 
uma nova enUdade banó&r 1 em aubstituição ,., All8ro"Sõutb, · ~ 
porque pesados seriam oe 1mposlos e os banqueiroo iDSlezes O sa. ALBERTO SURBK. -lstf,'ha C&rca de·&tfe &U?.~VR 
recorreram ao expecUent. de gravar em Wdos os eeus pape1s de~~o do pare,oer dos proouradol'tl· daquell~ · ~s~~ 
de uso as expressões Brttlsb Bank,- filiado ao Ansto Soutb, o ea. CAd P'JLRo - Abt • ciue deve tneldtr a pr,il~~ 
conforme podereis ver pelos dooument.oe que vos apresento. oe procuradoree estio retartfandD a deolslo do cuo 

11ti aqui o documento. Em todos ellea ee lDitDuam que . o ~ea.- ALBERTO SUREK - Cet'tamênte 1eri tesP.,ltàdà 
elo filiados ao Soutb A.merlca Bank. como de facto O eram - a leglslaolio quanto ao ·prt-notp.lo· da-' estiablUCiade, '·de ,'(fue n~ 
o Britt&h Bank ao Bouth America nank. . podem abrir mio os vabalbadoret. · 

A.' lftunda pergunta reepoade- - que era miet.er matca- O Ba. CAri J.l'n.Ho Esse JuTramento nlo· deP&Dde de. 
t•ar desbragadamente a ticçfio de. tudo, ou a transfereocta da taformao8eá solicitadas ao Mlnls~rto do Trabalbo! · 
propriedade do estabelecimento para ouLro, ainda com o fito 
de 1onqar oe· impostos devidos ao Fi&co e as importaocias a O ·ea. AR1"Hull 8ANTOI!I - PareQe.:me qtiê' 'iilo ·111.4 .. Ja&... 
papr de indemnizaollea aos funcclonarios que nlo pudeteem vendo, nease processo. da parte do. Minlsl.erto do Trãbál!io~ 
er aproveitadoe e que estavam fadados a deshWPaoamente e acolio enel'ldoã e rapfda, em beliettclo· dos empreP.doi ban ... 
ummarlamente serem postos na rua. oartos pre[udtoadot. , :, 

Tranwressor reincidentes que Jutam. em 1ua au- O Sa. A.R'I'HUR RoCHA Acerea do nda.mento ·. deütt 
. tt'l olo orlmlnoso~ impunes, mas que pela sona 01 apr111nta- nroeeuo no caso que V. E • estA· ventUando da ttl!nmlt 
o os t Naolo oomó elementos pertsosos ú nossas lnsUtutoOes dtmt salientar que o mais penoso ê, a demora 'do JutaameutD. 

1 mcursos na Lei de Seguranoa, oomo o provaremos daqut· a Bete ê o eentldo do apar~ do nobt"e Deputade er. Oal~·J'ftllo. 
IOUCOt denunoiaodo·o~ publicamente. 0 SR. ALBERTO SUREK - Como aplique(, 01 fP 

O Baok of .London oom seua apanJiuadot elti pi'OOiilleado empregados do Britlsh nlo podem esperar, devido· i :preme1J .. ·· 
1 burla mail Indecente e tmmoral oontra as noesu leia, oomo oia de sua eftuaolio' eoonomfca. NIO podem nguardar l.lnde
ta foi dito nesta Cua, e vanglotla-ae de eua aoolo netuta. fluidamente a ooluolo do c••!t e 6 pot, i'l~o ~e ve~'bo ]fatt: 
propalando, por booca de eus funceionarios, que di&p6e de um· af)J)e1lo Ae autorldatfes OóDJPef.ente,, pata que. o ,.MúOtpto~ 
todos oe recursos para vencer a que.,t.Ao; entre euea o dinhei- seja tf!tllld:uto ·toro. afim· de CJOê es8~!! h•abalbàdore's b~ltCilw. 
ro com qu, comprar conscíenclu, e o tempo, factor indlspen- tos obtenham aquillo que a lei lhas assegura · . . 
savel para subjugar seWI empregados. or do B:oitisb, premidos 0 Sa. AaTIIUil RoCHA _ NAo alo sõmente 01 ..ba:acarios 
pela coaoçll.o economlca. pela miseria que lhes ba de invadir que nlu J)(Klem supportar , dlfffcruldadc,s: .os demais 
OI lar81 e Que o~ obrttarA a. de cabeoa balsa, vtrem mendi- trabalhad0!'811 aoftrem do me11m~ mal Como ~ nQbrc··eortep.. 
gar u mlplbaa que sobrar• 1 d mesas dos arsentrtoa, d86· ~ ·Ji muitos J.)ancarioe ettlll passando- prtvaOGet, 'bcim. 
p!!ez&das pelo1 '"bull-dop de uas esUmaoliea. suas famfl!as, por terf)m .atdo dispensados ba lonro ~po. 

Judas ee nos appar 1 • roceaso e•cabroso tob mui· Seus p~aaos, Pelo tempo dJCOI'rido. -'' dtwlam e.tar ).uh. 
tos a&pecto3 que no! nao apra ' escrever, para evitarmos o gadoe. Tiw occasilo de con"ersar com um detles sob~· iJsi1 
oorveJamento. O Summo Sacerdote 6 um ente que temo• a ~sumpto. • • 
felloidade de de8Conheeal..o, maa que existe encapuoado, por- O SR. ALBERTO SUREK Ti'Ve oppQrtQnidade dt.. c 
fe8v::'t\'m::.~~~d~oc:n:a~~:~~c'!tg:~~= g~~ng}:t?• cenLonas untuar a sltuaofio dlffloil em que se encontram esse. .. 

t>mpr~os do :QrJtluJt, aue. prtJ:nidos Jlela n~Malda4e•; ~ 
Nlo pro111gamos, por~m. no p81'a1lelo, que o ••fmlle" ê rfam que aooeltar a migalha que os fnglezee lhes offe~eet~~A. 

bem apropriado e ee t mos · m 1 peras de ver consummado O SR. CAP'É FtLHo - Sobre esse caso, nao fqram nedt(\1! • 
o maior erro, nll.o judictarto, ma em que.,tões trabalhistas em tnformao3es pel' Camara! · · ,' 
nO..o Patz.· Resta-nos U:mn • '' -anoa e esta nos conforta: 
esperamos no patrtotl mo do : PreHidente da Republlca e O SR. ALBERTO SUREK -.l'oram. Mal }Ja neof!srdi!ada 
bonrado Sr. A.pmemnon agalhler , Ministro do Trabalho e Pm apresslls o jUttamento destet dois easoll, porque 11!1silQ. 
Jrliniatro d Jn1Uca, par1 oe quae appellamos evlte-m qúe ema definida ll sttuaOio do demate funóeloaarfos. :· · 
ta- attentado& consummam ·o SR. CAFj Fi'LHo - Jtarece, en.tretant.O que nlO ba 

o Sft.. b'nlva ANTos Pode informar-me qual a pro- Ptessa, visto como o pedido de fnforlnaoões JA foi forinúJj6o 
vJdeneia tomada peJo MJnisterto do Trabalho nessa queet.lo! ba butante1 dias ao Ministro do Trabalho, e até hoJe,·~· 

esclarecfmeatoa. nlo foram pPMentee A Camara 
O SR. ALBERTO SUREK Foram encaminhadas duas · 

teolamaoOes que. ae Jutaadas, rvirAo de base para definir e C) S!\. ALBERTO SURM - O pedido de lrJorm~ 
amparar t.odoa o• demais empregados, sendo os orglos com- foi to!'ll)ulado a semana paauc!a. , , : 
patentes, como V • .Ex. sabe. a Junta de Julgamento e Coa- O SR. OAri FILHO- Ha mais de oito dias, portanttt. 
cillaoão e o CoDSelbo Nacional do Trabalho. 0 sa. ALBEJ\TO SUREK _ Devo tllformar ao ·nob'M 

Nós, no .nteresbe de defender os ex-empregados do Bri- Dfputado, Sr. Caf~ FUbG. que Jevet o taeto ao CO!Ihélcmeatl 
tl1h, enoamlnbámos o prlmefrG oa10 4 Junta de Julramento e de quem pót!e e deve reso~er o asmmpto ·e a mim rol ~$ 
OoDCiliação de Santo~~: a qual reconheceu o direito do empre- mettido que o caso sufelto ao Ctlnselb'o Nacional do ·Tra:
pdo. EDte pela offert do London Bank, deveria receber balbo .. ria ,tul~do dentro de pOuco• dia1 
7:0001000; a Junta reconheceu, porém, que a· tndflmnlzaolo O SR. OAFt FrLRO- tnsl1to, DONm, na minha pef'C'&'Df. • 

!r perdas e damnot devia aer de 30:0008000. Tal proceeao Já foram prestadas informa-,:tles á Camara't 
estA em m~ do Sr Ministro do Trabalho. o qual dea-

ebou no ~nUdo de que .1 Justiça Federal de Sio Paulo O SR. ALBE.R.TO SUREK - Ainda nlo. E~ro. entre. 
decldlue em definltivo. ta~;~~ •.. O~e cberuem ' Camara, dentro de poucoa dias. 

Quanto ao segundo caso, remettido ao Conaetbe Naolo- O SR. ARTHUft DA RoCHA - Devo accreso$nl.ar, quer _Uiii'at 
nal do 'l"r_b,lbo, depende ainda do Julgamento. 11' o e&Sf) do fliFCClarftQer ·ao ·nobre prador., quer para at.tendtl'- ao. tfifbt.a 
I>r. Francisco Reym!o, que vem pleitear o reeonbeeimento Deputado Sr. Oat~ l'llbé, que o caso I§ de tamanba m'Vt-

0 Sr.. ART11UI\ SANTos - Asradeoo a V. E:r, dade. de tal releva nota. Que ha neoe•sldae!e, .. ~mo, do Con-
da estabiUdade. garantia que & nossa l~gfslaoll.o asseiUra. llelbo Nacional do T,rabalbo estudar o aaaump com car~fth~ 

() sa. CAP'd FILJto . NAo acha v. Ex. que tal asstnn.;. porque do prin)efrtt Pl'QCeslo referente ao r. Romlo. dl.. 
Jlt.O deve eetar dlrectamente affPoto ao Mtn~eterlo 'do Traba- pende a sotudo 4°8 demalt • · , 
lho e que dependi& delle oluolo'l . O SR. ALBEI\TO SUREK · ..1.1. 1\êeotiheclda, ·~ette 4eao: 

o SR. AJrrHua SA Toe _ Parece que 0 1\ltnlttetlo devlá a eatabntdade, •senir6 de base para todos· os ttaballa •. 
ohl'lpr o barioo a atreotuap 0 1311rammto. dê aceOfdo Mm. 1 qu$ têm· ee~e dtretto eeaesurado em lei. t I• ., • · · • • •· 

lllfalaçlo trabalbtsta do Patz ' 'O &l:' AI\""QR' DA
1Rot:tü- ·ée;'pôl'V~.:.està ~~at) 1 

O SR. ALBERTO SUIREX- o auumpt.o 6 da oompet.tn. r:lo ~Or Jultaqo. •·• :· . .. :;" .:~·.. :~ ~~ 
rta do Sr. Ministro do TrJbalho. QUe deve Julgar sempre em O. SR. ALBE!\TO.SUR:EK .--; Iri .. por •81Ia·:alr-.izo:tod$''a 
ultima tnstancla. lesislaolo, pela qual tantõ noa ba!aDPt. .. .. ; ·· ~ · .· .... . ~ 

0 Sa~ CAFil FILHO- Ha .quanto tempo~ o pr~ 0 Sa. MOJW:I ~E- Jla"uma. ~a.••pre'iat.tf". 
lll) Coneelno Nacional da: Tra!ialho'l J4 ha alguns dias, o .,:.. pedido· de· fnformaçõfls"a eeJ.- eldere~do a·a Mhfteterlo dcf 1 
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rrrabalho, para flUe. aos dissesse o que at.é hoJe o Conselho 
~ICionalt do Traballio tem feito, porque eu aobava que a In
ecoAo ·daquelle Conselho ·era inexplioavel, dado que ha sela 
1Df!Z88 vem essa ameaça pairando sobre a cabeça dos emrre
pdos brasileiros •8. suas ·,familias. O Conselho Nactoaa do 
fJ.'rabalbo, sabendo. que ha: dispe~sa 'de empre$ados D!'Cionaes • 
e' que essa· dlspens~ foi• feita independentemente da indemnl
llolo ' legal, at.é tboje, n~~se moyeu para imi,)Oi ao inglezea, 
que. estio burlando ·,a. nossa. lf.llls.t~o. as multi pias multas 
que sobre elles já terh~m .'oaldo, se. fo11aem os brasileiros que 
estivessem agindo assim na··Inglaterra. (Muito bem. Palma.t 

'~~t~~ tribunu. ) · 
' "1 1 • • ' · • 

'·' . O Sa. DAMAs ORTiz ,._ A,questão de demora é um aml 
b~asilelro. A Oamára não dé,conbece que o proJecto de Jua
Uoa do , 'rrabal~o· .foi elaporado por uma Gommisslio no~eada 
pelo Sr. Minlstro"dq Traflàlho. Enviado a esta Casa, se ach3 
em estudos na "respectiva., Commisslio e os trabalhador~s 
aruardam, com cerJ.a softregtildlio, o parecer ·do s~u t•elator, 
Si'~ :P~Pl,J~do Wa,li:!emar ~eJ•re\ra . . ?Pr iss9 'é :que dias~. de 
tnlo1o; que a demora, na solução desses casos, é um mal 
brasi~eiro... '' ·' • • · 

O. SR. ALBERTO SUREK - De facto, o nobre collega 
t.em 'tpcla rad9: , .•. · . · , 

- -~sde i934,.quando. foi · votada· a Constituição, fioou in• 
•ij»la num dos • seus dlspotllttvos a Ju8Ltça do Tt•abalbo. 

llàvia; naquella época, um ;rupo de trabalhadores que 
~lelteava o direito~ de greve e foi-lbes dad• · a Justiça· do 
~lbo, para assim derimir as .questões entre empregados 
e •emptegad01'eS. • a • 

· ·O áR'. ·MORAEs'' ANDRADE - 'A creaçio da .TusUoa do Tra
balho ~ _.. se me · permitte .:.. nl.p condiciona a execuoAo da 
leJislaçlo social · (múito bl!m) e se as multas que reclamo 
lllo foram impostas ' pelo Conselho Nacional do Trabalho de
:werlam ter sJdo ·Impostas, administrativamente, e cobradas 
t~eloJs · mt1eio_sdr.,Trabulares1,hporq~~ ,n~o. ~!P.e~~e~;. ~~ modo ~·l:~~.m. 
da us ça o a o. . 

O 'SR. CAri',FILHo .- Muito bem. 
O SR. ALBERTO SUREK' - COhttnuando ' a l'&ÍP.ODder 

ao. aparte com que me. hourou o nobre collesa Sr. Damas 
Or~iz, . faço ques,Ulo d~ dizer. • • ' 

O ;SR; DAMÁs Oa'l'lz - Reportei-me á demora. 
O SR.' Atl3ERTO SUREK - ... qu~ nó~, trabalb~dores, 

temos feito tudo para .que essa Justiça seJa fnatftulda quanto 
enles. ·Foi, até, ·u~ dos 'assumptos allepilós, por, oooast1o 
da' convo.c!lçi~, c9.mo ' uina $fas . me~idas . a serem · votai:las na 
act~a~1, 1eglslatura. 1 . . . .. · 

O SR. MoftA~S ANDRAD• - V. Ex., que é brilhante mem
bro da. Commi811Ao de. Leglslaolio Social, sabe perfeitamente 
Qlianto éllte ' orglo ' tem se interessado pelo andamento de 
proJeQto. ' ' 

o ' sR. ALBERTO ' SUREK1- v.· Ex. tem Inteira razlo. 
I) trabalho que. a ~eommlsslo 1 de Leglslaçlo Social vem des
el'i\>Olyendo para qu.e. , seja .. discutida e ·votada a Justiça do 
~abalho é enorme. Deste . modo será cumprido um dos 
dispositivos da Constituição. · . · 

·O SR. DAM.AS ORTiz- Ha tres meEes fof enviado o ante
proJeoto .. á Camar.a. 

, O SI\. ALBERTO SQREK: - O proJeoto depende d& 
parecer da Cdmmillsão de .Const~tuiçAo e Justt~a e, só depois 
que aquella Commlssão se 1 m~tnifestar é que oe outros orglíos 
tecbnicos,. como a ·cómmis~ão. de Legisla~ Social, poderão 
d;r ~us .pareperes, · ficanc:Jo, a&Jim, · o plenal'io habilitado a 
discutir proble.ui~ ,.de tanta, relevancia. · 

le1lal&Uvo, fizemos vir a furo as paUtarias que o London 
se propunha executar. HoJe iremos escalpeUar um pouco 
maia. 

E' aabido que o London, com o fito de furtar-se 80JI 
pagamentos devidos na qualidade de unico aooloDlsta do 
Britisb Bank,. decrel.u a UquidaoAó dflste, UquldaoAo volun
·taria, que declaramos decretada pelo proprio Bank of Lon
don, que assim liquidava uma parte do seu todo. No em
tanto, tendo esta llquidaoAo sido deuretn<;fa em tS de agosto 
de 1936, interPs~ante é que se conheca a existencia dum do
cumento privado, interno, e datado de 9 de julbo desse anuo, 
ou seJa, um mez e quatro daaa anLes da assen1bléa da Uqui· 
dação, dirigido pelo Britlsb Bank aos seus gerentes fora da 
Inglaterra e que contém o resumo das instrucoões que devem 
ser seiUidas deante da abaorçl.o dos negooios desse · Banco 
pelo Bank of London . Esse documento foi traduzido do in· 
glez e instrue o processo que corre pelo Consolbo Naeionrd 
do Trabalho, movido pelo Sr. Francisco de Paula R~imão 
Hellmeister, actual . Presidente do Syndicato dos .Bancal'ÍQs do 
São Paulo.,, Peço a attenção dos meus collegas para este do
cumento de summa importancia, redigido em 28 artigos as
sim concebidos: (RI!BUmo da~ imtrucções) -

Vou ler esse documento, que fará parte do meu dTs
curso, para melhor conhecimento dos Srs. Dep11tadoa, de 
modo a poderem melhor ajuizar a questão dos ex-empre
sados .do Briti.sb Bank e a execuçAo da nossaJlegislaoAo social 
trabalhista: 

Estio ahi, meus Senhores, as ia~trueções dh•igidas pelos 
admhUstradores em Londres aos administradores do "Britisb 
Bank" no Bra,.ll. Ellaa fario parte lnte;ranw do meu disour.o, 
para melhor esclarecimento da mataria. 

O 8R. MoRAEs ANDf\ADB - NAo ouvi a leitura integral do 
documento. Pareoe-me, po,rém, que abl existe urn topioo, onde 
as instrucções, relativamenl.e ao aproveitamento doe impressos 
antigos, mandal)l pOr um carimbo com a designação- "Bank 
of London", successor. 

O SR. AnTHUR RoHA- E' isso mesmo • 
. O SR. ALBERTO SUREK - O documento é o seguinte 

(ti!) : 

"Ti'aducoAo de um documento Impresso em tnglez. publi
cado em Londres, com a data de 9 de Julbo de ·t936, anterior
mente á Assembléa do Britlsh Bank, e que foi remettldo a 
todas as gerencias deste banco. 'Em annexo ett.ão as tradu
ooões das .cartas que deveriam ser endereoadas aos clieates. 

Circular n. f 

Tbe British Bank of South America Ltd. 

U'7, Old Broad Street 

Londre~, 9 dl! Julho dl! t 936 

MINUTA DO PROCESSO RELATIVO A' PROJECTADATRANS.. 
FERENCIA DOS NOSSOS NEGOCIOS PARA. O BANK O.F 
LONDON AND SOUTH Al\fEB.ICA, LIMITED. 

i -Em virtude da projectada transferencf.a •lo• ROIIOB 
MI/Octo& para o Bank o f London & South Amerloa Li.d., damos 
abaixo a minuta do processo que, sujeito á approvaçAo do ad
vopdo de VV. SS~ deverá ser adoptado por torf:ls as t!Uaes, 
ao receberem a1 nou48 imtrucç6e1 tetearaphica1 M88e •en
tido. f)ur.!quer difficuldade ou duvida deverá ser levada ao 
conhecimento da tlllal do Rio de Janeiro (por tt>Iegramma si 
neoesearto) e ciB lnstrucções daquella filial observadas, parti
cularmente. no que se refere a qualquer questão ao legal que 
possa surgir. 

2 - CommumctJÇiet pela imJWI!ma - Todas as lntorma
o6es necessarias ~ara o publicq deverlo ser p1WllOidll pela 
filial. do JUo de Janeiro no "Diario Officlal" e em outros Jor-. 
naes nM centrOB onde o banco tlv'e.r filiaes. 

Â' qustli.o British-London ·J'' foi .focalizada neste recinto 
por qois vibrantes discursos, ·proferidos pelo Sr. Moraes An
drade,. que demonstrou á Camara a procedenela doe direitos 
dos funcclonarios ·do. ex-British .Bank, perante a sua pseudo
UquidaçAo, de serem transferidos, cem todas as vantagens 
tara o Bank of London, o.qgat em caso contrario os indemnl
Jil"li Mm ., ~t~ramanto da seust.aalartos mansses ou Mm um11 
Jm~nela equivalente pela • perdas e damnos, deoorr•m· 
tu da estabilidade a que ·têm direito os bancarias. Nlío 
qu...- aqui ~ • Uolo mqistral .do notl.vel advogado O advogado do Rio de Janeiro deverá ser consultado to-
e. trUtu.Do. QUe'NDMI· fnHro .para . a Camara aspectos novos bre • forma de taes eommunioaoOes. 
d• questio, para conhecimento da CUa e para que se v, 3 _ Placa1 _ Na manhA após 0 recebimento do nosso te
~ onde-vae o de~plante ~os Sra. •l'ql.-. J' em no11•o - 1881'amma informando a VV. ss. que os nossos aeolonistu 

ttmo discurso aqui proferido e que eoastam da,e aDDaes o ccmsentiram na liquidaçilo voluntaria do British Bank of SouUl 
I • I ' 
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Amerlca Lf.d •• deveri atflur-M um IWIIo bDDreao oom os 
dizeres "Bank of London & South Ametloa Llmlt.ed". ex
Brllish- Ban.k: o1 SouLh America Llmited" ao lado (las plaeas 
exlsLenk podendo esse aviso ser e:xhtbldo em vitrines 1i for 
Juiptlo conveniente. 

• - C•11 •, dc1cubt aMt.mtameniN. etc.- Na manhl 
apos o recol'' nanto du ' o telesramma deveri 1nr traoado 
um r1soo em •da umn d.til Contas Devedoru e Cont.as de Em
prestltnos, • Ando ser aberta abail:o desse riaoo uma nova 
conta na quul Lodos os sul.liequenl.el lanoamentos eerAil feito~o 

r • pl'dldo a cada um dos devedores ~e forneça a 
VV. um cheque emiLtido contra o Banll: of Sour.h Ame-
ncn L!d , no ,. lor do seu saldo descoberto Indicado pelo 
risco 1 <lrwlonado devendo aer esse cheque lanoado no 
otediLo ~ .,a antiga e debitado na nova conta. 

• 1 o · • ' ,, ., !izerem objecç_Go a tlle modo de prooe-
der ou qun t uor oulra rullo nlo for praticavel (\IJ 
expedI! . 1 usr tae cheques, VV. SS. de\ e1•1lo~ nesae caso. 
tomo I r ' seguradoras que forem pt•ati•mvois e que 
o seu J • 1 Julgar conveniente&. VV. SS. tomarJ.Il, na-
turahnenu , '. 01 m~dida~ ~ce13aritU a/f.m de evitar IUice-
ptibill"a • ,, u ~·tientfl. Dever-u-i tomar outdado especial 
afim de a u ' que nada seJa feito que poua ser eonat-
dtrado r1ma • • ttçiJo de debito e que nada aeJa fetto com tlsoo 
de llbe Ir q Jc •.. fianca ou saranua em poder do banoo. 

Em caso de duvida serli provavelmente preferivel esperar 
aw que a ·nntia poeaa ser aubaUtuida por utn Dovo do
oumento, i · o no vencimento do oredtto; mas VV. BS. ee
rio naturalml ul • orientados pelo parecer juridtco. No inte
rim, o art • vo o ' activ01 diiiN ubtto• atnda 1IC2D t'l'f.lftl(~rlilo•, 
figtmuão ' J i vro1 da lilW (Bank o( Lomlon & Sottth Ame
rica, Ltd. r' lisA Bant' oi South. America. Ltd. em "tuf
dacao. 

No · · ~m que uma Unba bouwr sido traoada no 
.RaziM', d•werli ser igualmente esoripturada a aDt.IP oaileraet.a. 
devendo ser aberta uma pova caderneta para reglaLrar as 
transacções effactmtdas após o reeebJment.o do noªso tele
sramma 

Aqui os clientes aio solicitados asslgnar uma tormula 
{Specimen nmnoro~ t1 em annuo) tellada com lltaalpilbu de 
seta p&nce, o l}Ue ev1t.&r6 a necessidade de obter ... e uma nova 
formula de • aur~Ao e inootter em despesaa de eat.ampilbas pro
pOrcionas&. As..rarantia. que já estiverem em nome do banco, 
coDI!~er -se fesatmente mvestldas em nome doi llquldankL 
· !I divida for paga, ou quando o for, os liquidantes (ou 

eus ocuradoros) devolvorio a garantia ao d~vedor. 
' · Si for juridicamente pratleaovel Do Brasil um processo 
Hmelhante, • •vitnr-se-iam despesas de eat.ampllbas sobre novas 
formulas d1 contraot.o. Ltmbram11 aqui que semelhante pro
cesso é ' utdo no caso de C&uc3es dadaa por terceiros (taes 
como garantias pessoaea, et.o. e maodamot-lbes tambem a for
mula applicavel aquJ em taes casos, specimen. 11. 2) • 

::iomos de parecer que os l.itulos oauolonados ao banco, 
poderio sent de 1pesas ser coll6ervados como garantias, aecres
.oentando • a palavras "em liquida~ão" ao titwo do banco, 
embóra adeant "l'nentoe addlcfonaee li quantia que permaneoe 
ao debito d · conta quando t.lver Jopr a tranlfarenota, não 
seJam eQbertàl, nalufalment.e, pelos tltulos deposftàdos, ponto 
este Dar o qual chamamos a sua attençlo. 

~ Saldoa C1'ttl01'tl• ~m conto CO'I'I'tn&lct conlu tú ~~~ 
dto. ~te - tegundo julpmoa, u contas aoluia nlo do efft
otuadas no cenlidc juridJoo. Pode eer. entretanto, nu cuo de 
um s 1 credor existente contra um adeantament.o em dea
coberto 1 ou quo aeJa necessarlo conserva:r aasfm numa conta 
deseober que VV. SS. terão que tracar uma Unha IObra a 
eont.a quando e tornarA necessarlo reabril-a 1010 abaixo, poro 
melo da emí.Sdo de um cheque pelo eUeate contra o 8tfU1h 
Bank ot South Amerfca Llmited, pelo saldo de sua conta e ft
posltando Quantia no Bank of London & Soutb Amerloa. 
Llmited. 

Cada cliente dtver' aer uotifleado por' uma clroular (re
digida tanto quanto po&alvel dent.ro dos moldes du tomiulae 
•nnexas" speeimens ns. 8 e 4) da transfereno!a do seu aaldo 
~ o .tJaDk of London & Bouth Amerloa. Ltd. A menos que 
elle faca objeoolo pessdalmente ou por escrfpto, o banoo pre
ewniré que eUe está de aocordo com a traD&fereDOia. TOdas 
as cadernetas, &J:t.ractoa de conta, eto .• referentes &oe ealdos 
eredorea e.m conta corrente, conta de deposito, eto., dos clien
j.el, deverl1o 1t1r carimbado& na pa(l(no d~ titulo, r~or dma. doa 

tJIJt1H1 impt'ttiiDI •BrifúA Banlc tJ/ Soutla Aturlca Lfmi 
com o •ernntc: •Banlc oi Londora & South. Ammca, Limt 
IUCCflaor • 

6 - Trafllncç~• cambfM• - O seu advQiádo deveri 
consultado com relaolo A posiolo &:. conLraetos de \}am 
Ao que sabemos aqui os oontractoa vencidos deverilo .1nn 
menh permanecer em mAoa dos liquidantes (ou seu• proo1 
dores), e com referencia a oontract.os a se veneerom. e 
~J'atJ lrtt'tf'IIJn(Dridol para o Bank of London & 8•JU.th. A 
rica, Li1pittod. 

7- DividtJ~do• e/ou Juro• f)agavril ao banco- Com 
tenmcta aos marginados sejam por sua proprfa conta ou 
conta dl:' cliente• VV. SS. d"erlo notffloar lU ComPilO 
(ou Repnrtioões Publicas) Interessadas, no sentido de que 
dividendos :t/üu JUros seJam parCH. ao futuro. ao Bank 
l.ondon & South Amerlca. Ltd .. e VV, SS. deverlio natL 
mente obter áutorfzaçllo dos seus cliente• para este fim. f. 
pre que taes autorizaoões forem obtidas, os dtvldent!os 
derlo e~m duYidn ser operados pelos liquidantes (ou seus 1 
curadores), 

8 - Ptlf)Oiaria - Papelaria, tal~es de obequee, torm 
d~ !aques, recibos de deposito, ef.o •. , uvetao 1sr culmfH 
"Barak of Lowllcm & South A.ftNrlca UmUetl, "t.&CC«4ff 
VV. SS, deverão tomar provfdeaciaa 112lmediatas. afinf' 
terem em mlos e•tes oarimboa, e obter um dock sutflcl1 
de papelaria carimbada para ser usada quando a traMfere 
se t.ornar elfeoUva. Um pequeno 11oolt de papelaria existA 
formulas de relatorfos, etc.. deverA ser conservado na 
forma actual para ser usado pelo Britlsb Ban.k: of SouLb A 
rtoa Limite~ em caso de emergenc!a. 

9 - Balanço do Ra:iJo Geral - Todas as fillaes deVI 
tirar o balanoo do livro "Rnzlo Geral" e da conta de Luct 
Perda! no enrerramento do.a negociOI em. • • • • •••••••• 
mesma maneira corno é feito no enoerrameuto do aano fh 
oefro de banco, com a exoepolo de que nllo 181'4 neow 
fazer qualquer nova provlslo para debitos m4oa e duvido 
Os lucros (ou perdas), deverlo Ber relidos na Conta Suspl 
de Luoros e Perdae, aguardando IDStruOC3ea da Matrtz. 
haver4 neoeesidade de requisitar doa contadóres fiseaes a 
riffoaoAo de suas contas. 

Uma cópia do Bal1D90 do Razlo Geral e da Conta de 
oros e Perdas, juntamente com relao6ea supplementares d 
pormenore111 de todos os ltena componentes. e tambem C'll 
cadoe de saldos eom outros bauoos e relaolJes du tltuJos t 
tido- por conta da Matrlz (Old Broad Street) e dos cllentl 
Matriz, deverllo t~er enviados para este escrlptorlo ~ mais 
possivel. 06 informes supra deverlo aer fornecido& nas 
btLuaea formulae de relatorlos semeatraes. 

fO- JIDtJ~I~ ~ utemiltos, proprüdad. do ba~D- Th 
ser preparado na d&ta da transferenoia um invsntari~ 
todos os moveis. ut~nslllos, eto. e enviado ao conf 
dor, Matrb do Bank of London & Soutb .&merlca Ltd. 
koohouee Yard). uma cópia ct.veri ser enviada ao contrd 
dae f!Uaes, Bnnk of London & Soutb Amerioa L1mlted 
de Janeiro. . 
. . U - Testamentarías ~ negoclos de ftdetcomiuo • 
1lhaes que tenham aooeito testamentariau ou fidetoon 
deverão tomar providencias 1mmedJatas para que seJa a 
lamentaria ou o fideicomiSSO transferido para· o noa 
Bank o! London & Soutb Amertonn Limlted e quaeaqt.M 
ta;Jos registrado. no nome do Brittt'b Bank of Soutb Am 
1 Unlted ou seua benefiolartoa devem mereoer a max!ms 
!!lderaolo afim de verificar-se se 6 aconselhavel transfE 
Pll'l o nome do Bank of London & Soutb Ameriea LI 
ou deixal-oe como estio presentemente em vúta do i11 
do ,.uo. O seu advopdo deverá aer consultado sobre a 
Yidenolae exactas a serem tomadas. 

t! - Gmwaticll ~rm pod#t' do Banco f)or conta da 
e ott.trar Paiul - Todas •• autorlzao~es e formulas 
sarias para completar a transferencla legal para o B 
London & South Amerioa Llmited deverão ser obtldaa 
Filiaes por cuJa conta existirem garantias e a Filial 
pouuir deverÁ ser dev!dam~te avisada. Estaa lns 
nlo ee applicam, naturalmente, a titulos cuJa ret.enç 
nome do Tbe Britisb Bank ot Soutb Amertoa Limit.ed 
quidaoAo aeJa oonnniente. 

13 - C41'1oiJ tü /ÚJ.n.ÇO. em DOd81' tlal PtUMr con 
cl'&tt.l'mlftto1 na Matrl.a • owtru l'iiAuc - Loro que as 
que pouuern aa supra-meDOionadaa ftanou. obUvereDl 
stgnatura dos fiador~ para as novas formulas tran1 
ae lii11Ç88 para o Banll: ot Londoq, & South Amerlca l 
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r -
J oompetente avilor deverf. ser apedido para o eacrtptorlo 
llltereando, JWlt&mente com um~ lista du contas autm 
aarantldaa. Toda precauolo deverá ser exercida para U6e ... 
gurar que nada seja felt.o que possa .ser considerado conto 
uma renovação de uma prantia com o risco de liberar qual
quer garantia mantida. Em oaao de duvida VV. SS. obtedio, 
certamente, parecer legal. 

U - Mt.lfril - Os negocias deste escrlptorio ~trilo as
sumidos pelo Bank o/ Lundon & Sout/& 4menca LimUid. 6, 
1 & 8, Tokenhouse Yard, Londt·es, E.C. 2, logo que possivel. 
No f'ntretempo e até novo aviso, toda cot•responâenoia e re
latorlos existentee relativos a transaeçl5es passadas serão en
viados para novot emprestimos, renovações de antigos adi
antamentos1 ou questões artectando a praxe do bánco, aer&o 
e"Di)&minbaaos ao Gt>rente Geral, Bank of London & SouLb 
Amerlca Llmlted, Rio de Janeiro, por intermedio do esort
ptorlJ do Bank of London & SouUi Amerfca Limtted des~a 
praoa. 

Quanto aos aotua&> u 1altrlaa, nl~ll.tos mensaes1 etc. 
VV. 88. o~~ -fuandal-oa para ,. r 'I!Jieul~lf~Jr!.o em
quanto !Uif"mfnecerem no seu predfo presente. 

1 .• - Jl'iUaes - Dever-H-lo fazer arranJos inoontl• 
AeAU'GnrCI lf'Gftl(n'ffflfJÚU ckJs negocün d.tu fiDCICU /ilúw• p11.ro. 
~fll es correspondente• do Banlc of London .t South Ame .. 
rt:a imited. 

t 8 - Anglo.south. Mns,·tcan Bank L(m,tect - Os ne 
olos do Anglo-Sou'th Ameriean Sank Limited e1Uo t em 
senc assumido' pelo Bank of London & South oa Ll
mtf.ed e suas filiaea est.io sendo tranaferida~S,..ittlt'a aa filiaes 
oo~espondentes do Bank of London -~Ui .A.!Mrloa Li .. 
mited naQ.u.elles cPntros onde Met'fPlórlos de ambos estilo 
preeent.emente t•.ita.:bfiMUios (com exce~Ao de VaiJ,liU'aioo 
oDde os ne1oetos do l:Sank of London & Sout.h Amersca J.ol• 
mlted est.io aendo tran&fPridoa para os eeol'iptol·ios do Anglo
Soutn Amet·icnn Bank Limited) . Filiam; do Anglo-ouuth 
A~rlcan Bank Limited nos centros onde o Bank of Lonr:JIJn 
& South America Llntited ntlo eetA estabelecido, continuarfto 
nos seus e-seriplorios aetuacs sob o nome de Bank of London 
& South Amertea Limitod. 

f7 - 81/ltema de (unccionam6nto - O syetema de tun
cc!onamento do Bank or Loi)Qon & South Arnrrlea Llmlt.ed 
será aesuido 11 seu todo. ETttquaaLD aguarda-se que as 
filiaes cor~ndent.ea do Bank of London & South Amer1ca 
t:mtted 1umam os neAooios dat nos.~iaes, VV. SS. CO• 
maçarão i,m11'J'Cdfttan11!'L 8 a noonr e rcmelter co
bertura ao Bal'.llL"' iondoa. & South AIDetloa Llmited. 6, 7 
& 8, Tokenbou~P. LGi I . E U. 2 e a todas as filiaes 
do mesmo onde quer que eet.ejain ' ;tabf'IYecidas. VV. SS. ob 
aervarão que o Bank of London & Soutb Amerira Llmited é 
estabelecido em Parte, Lisbóa e no Porto, e VV. ss., na
turalmente, valer se-!o doe seus servfoor em lupt• dos 
agentes naquellas cidade!. 

Com relaolo a .Agentes, VV. SS. continuaria como atá 
aqui por em quanto. 

Nenbuma posiolo de cambio em desaobert.o deveri ser 
mantida em moeda eatra01elra aem autorizaQAo. 

Como a praxe do Bank of London & South Amerloa Lt
mited requer atandardisaoAo do sy&tema de funoolonamento 
em toda a 1ua órpnlaaoló, nenhum livro novo, utenallio, pa
pelaria, etc. (outros que Dlo seJam de necessidade mtnlma) 
deverão ser enoommendados localmente sem a approvaçlo 
do Controladot ds.s fiiieea. &tek QL I,Qll.dmJ. & South Ame
rica IJaffted, Rio de Janeiro. 

f8- AmgnatuJlll...a.tH.ar.i~_- Aguardando o prep~ 
novas Jlstã8 dê dWi.tlMbh&bas a assignat•, as que pre

r;entemente alignam f:lo Brl.tulr. Bank of South Amerioa 
Limited atrifnarclo pe o Bar&k of t.ondon & South Amerio~ 
Llmited. 

19 - De~peltU de eu.teio tltu (iliM• - Dev~ar 
notlticacão do oaneellamento de OOAlraotos 'lftfc!iii~s pelo 
arrendamellto de ptedfo (onde applloavel), annuno1os, tl"· 
pelaria, illumlnaoio, aquecimento e outras d•peaaa que alo 
debit8das na conta de lucroe e perdas ahl. 

20 - Despesas de traruferencia - Para fins de lanoa
mento do Imposto sobre a llenda aqui despesas Incorrida~~; 
com a' transferencia nAo slo admlttldas pelas autoridades dll 
Recebedor! a oomo um debito contra luoroe, Seri. portnto. ne
oeasarlo que todas as ffliaes abram uma nova COnta no Razlo 
Geral Intitulada "Despesaa de Transferenola" ("Tranafer 'Ex
penses") que deverá apparecer sob a seoQlo da Conta de 
Lucros e Perdas. Nesta conta VV. SS. lanoariO QU&eiCIUil' dei
pesas taes como Impostoa de Transferenela, annuncios na Im· 
vrensa, despesas legaes, despesas de mudanoa, etc. 

Fica bem entendido que despesas sob o titulo supra d~t
'·erlo ser Umitadae ao múdmo, deewdo os seua detalhes I 

di.lcrlminados nos ext.raQtoa mensaes. 
2t - Bndneç01 podai e ttl4frtJph.l.t:o - Para seu ~ u· 

vemo todoa os ende~s postaes e t.elerrapbioos dos estn • 
ptorloa do BaDk oi LOQdon & South Amerloa LimiLed ' tJ 
annexos. 

22 - Codf41o• - Nosau filiaes oontlnu.,rio a usar O• 
nossos codlsos actuaea, cujas cop1as pr.cterão ser obtidas nn 
Matrii do Bank of London .t Soutb America Llmited (l'o
hnbouse Ya1·d) . Mensagens telegraphicu, porPm, para : l• 
liaea t.lo Bank or London & South Amerioa Llmlted, onde não 
aomoa estabele~>idos, deverão ser transmittidas por inter 
medio dos escriptorios do Bank of London & South Amer1ca 
Limited nessB praoa. 

23 - ArchivtU - Ao tro.m(erlr 08 negocios tltu Mun 
(i&e1 r.· ra o pre~o do Bank o f London w South A.met 1 1. 

Umite , talvez eeja '\'Grifloada a lmpratfcabilldade de · 
aooommodal'em todo1 os nos:5os nrchfvos no novo pradit) 
~ '•nm(~cia, JtOf'Mn, nt'lo deverd ltlf' Nlardatla por e&tt 
..UH. ·e onde neeeaurlo, aeoommodaoio alteraativa déver 

j+JI cODiefUIOa para aqueHes reglst.os que deverlo ser COI1S81 
adoo de conformidade com as leis locaea e as nonas pr• · 
rias necessidades para referencia futura. 

24 - ~tifos - E' tntençlio dispôr-se de todos os pl'e~ 
dios vasos que aio da propriedade do banco quando uma or
ferta vuntujosa fór l'ecebida -e todas as offerta1 deverao !et' 
Lnnsmlltidas lmmedietamente ao Controlador das Flllau 
Bank of London & Soulb America Limited, Rio de Janeiro 
por telegramma, se neoes~arlo. 1\las, por emquanto, todo es· 
torto d8Ver6 ser fAifo afim de obter locatários dB8eJa\'l'l 
cujas. propostas deverão lambem ser enviadas ao Controlad< 
no Rio de Janeiro. 

A lt•nnsfct·encla dos noBBos nesooios para os escript.ot H 
cot·respoudént~s do Bank of London & Boutb Amerlca I ~
miled nA.o deverá ser retardada, me1mo nos ·casos onde IIUl• 
haja venda imm('diaLa ou um looatario provavel, pois mu L 
despesas de cu~leio, inclusive 'mP.otto• e tcu:as. 1erao pott 
padas em 81 desoccupando o predio. 

25 - P'ecAamttf&tD tis filiM•• venc:IG tle mot1dl e utem 
aUUI• •zcetlentes - A venda de move ta e utenaillos. excedentli 
nu ffllaes deverá ser ebmmunfeada ao Controlador das Ffl!ac• 
:Sank of London & South Amer1ea LimiLed, Rio de Jaooi., 

26 - Papelaria c formula usadas pelo BN.t1h o( Smtt/1 
AtllfiJ'ÍcG Limited - Logo que o syst.ema de funccionamenlu 
do Bank oi London & South America Limitt'd tenha . iuo 
taoolecido, todot~ os "ttook11" de papt'laria e formulas do 
Britisb Bank of South Amerlor; Limltcl\ tornar-ce-ilo ob•o 
leto». devendo aet• J!lcado e usado como papel de apontameu
toa onde poasivel. Pequenos "stooku", entretanto, deverio •er 
co{laervado• para uao em 0110 detemergencla, ao .pasao qut> 
todOI oa "atõoka" de enveloppea prrados de Unho poderáiu 
eet• re-impressos e uUliaados. 

27 - CoRta. tiiJ (iltaes com tu ,.,,111 oumu filiatta ou 
com (iliae1 do Tu Anglb-South- Am.ericaft Banlc Ltmited -
Quando se abrirem novas eontaa CQDI ftliaea do Bank or 
London & Soutb Amt\rica Llmited nas oidades onde Já exlslPm 
contas com as nossas propl'ias f1liae!!, as novas contas de
verão .ser marcadas "Babk of London & Soutb America Li
mited" e as velhas "British Baok of South Amerfca Lin11 
ted". A t.leliCl'ipcáo "Bank of London & South Amerioa LJ
mited" será riscada dos titulas de novas contas quando a' 
velhas forem liquidadas. Idenllca dlstinocao deverá ser fett<~ 
entre as suas contas com o Anglo-South American Bank Li.
mit.ed e o Bank of London & Sout.h Americ& Limil.ed no!o 

0101 centroa. 
28 - Deve1·es doa liquidante• - Para seu governo P 
rmaolo, e afim de remover qualquer duvida que posM 

surgir nas mentes dO! gerentes relativamente ao aiplf1~ado 
e effeilo da liquidação :volWlt.afiL.J!A....Jjrjti.lh BaDk of··,Soulh 
America L1mit.ed, ubama-se a al.tenoiO para o fàeto ~o 
haver discriminacão entre uma clasle e outra de aotf~i5 
Todo act&vo • pauivo devor4o ser a~sumidol ~lo Bank ,o/ 
Lorulon ct South Amnlca Limlted, excepto o aQUvo sobre c 
qual são papvel.; tuas espeofaea de transferencla ou estam 
pflbas. Com o objeotivo de pou~~:esp_!saa dN~~ 
êltê aett\16 t6lrl. rttido 6M M1i etUt! pór etóQU&nfo 
e 1erlo tl'&tadoe quando neoet11rto petoe liquidantes (ou st 
procurador) • 

Oa devem doa llqqidantea do aaul determinados \"1 • 
decreto gue rerula as Companhias (Cfompanles Aots) 1 1 

o.abs ~ do principalmente de caraoter forinal. " 
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Formula A. Cliente. 

Ao Bank of London & South Amerfoa Llmlted. 
T~ndo os negooios do Tbe Britlsh Bank of Soutb Amerioa 

Limltad sido assumidos por VV. SS. eu/nós sollolto/amos-lbe 
continuar a conta. ou contas atá aqui mantida/a por mim/nós 
com The Brit.Ms Bank of Soutb America Llmited levando ao 
debito da/a mesma/a quaesquer cheques emitUdos por 
mim/nós contra The Brltisb Bank of South America Llmlted 
que venham a ser apresentadas. 

Quaesquer títulos depositados com Tbe Britiah Bank of 
South Amel'ica Limited com relaoio á miuba/n06sa conta ou 
devida ao mesmo . deverão ser retiradas por VV. 88. como 
garantia de. todas as importancias devidas ou que venham a 
ser devidas por mim/nós a VV. SS. como ai o seu nome ti• 
Vll6se sido originalmente Inserto em cada uma de tacs ga
rantias em logar do Tbe Brltish Bank of Soutb ÃJJlerioa Ll
mi't.ed e eu/nós comprometto-me/compromettemo-nos a exe
cutar todos os documentos que fOrem necessarlos para con
fm•ir a VV, SS. os beneficios integraes de taes Utulos. Todas 
lk'l autorizações, procurações e outras instruceões que eram 
mantiuas pelo Tlle British Bank of South America r..tmitecl 
ueverio vigorar em favor de VV. SS. como si houvessem sido 
u J • ig(~lmente dadas a VV. SS. 

Assirnatura .•••••••••••••••••• Estamplnlhas •••••••• ·~ 

Endereoo. . • • • • ....•••••••.. de 8d . ..........•.••.•• 
Nota - Todos os sooi~s de uma firma deverão assirnar. 

Btrnatarfos por conta de Companhia de Responsabilida4e 
Limitada deverio ser autorizados por uma Resolução ~ 
pressa. 

Formula B. Fiador ou depositante de Garantia Colla
teral • . 

Tendo os negoclos do The BrtUsb Bank of South Ame., 
rica Limlted sido · uaumidos por VV. SS. e/nós approvamqa 
que VV. SS. continuam ·a manter qualquer conta ou oont~P 
\H'éviamente mantida/a com The Brltish Bank of South Ame.. 
rica Llmltd por ..................... (de ora em diante de_. 
nonllnado slmplE~smente o Cliente), debitando á mesma 
quaesquet· cheques emtttidos pelo Cliente ou por autorlzaQiQ do 
Cliente contra The Britlsh Bank of South Amerlca Llmlted 
que po~sam ser apresentados. 

Qualquer garantia dada por mlm/nde e qualquer titulo 
depositado por mim/nós e maatidu pelo The Brltisb Bank 
o r Soutb Amerlca · Limited com relaoio á conta ou debito do 
Cliente deverão ser retidas por VV. SS. como garantlll de 
todas importancins ora {Jevldas ou que venham a ser devida!:! 
pelo Clfente a VV .r SS. como si o seu nome tivesse sido ori
ginalmente inse1·to em cada uma de taes -garantias ou caucões 
em lagar do nome' de The British Bank or South America Li
mit.ed . e · e/nós oomprometto-me/compromettemo-nos a exe
cutar todos os documentos que possam ser neoessario5 para 
conferir a VV. HS. o beneficio integral de tal garantia ou 
cauoão. Todas as ·autorizações, ptocuraeões e outras instru
CQôes mantidas tJelo The ·Brltisb Bank of South Amerlca Li
mlted deverão vigorar em ·favor de VV. SS. como si houve
sem sido ot·iginalmente dadas a VV. SS. 

Assl;natura. • r<IJ • • •••••••••••• Eetampflha •••••• , .... 

Endereoct. • •.••••••••••••• • de éd .•.....•..••...•.• 
Nota- Todos os socios de uma firma deverllo assirnv. 

Slrnatarlos por conta de Companhia de Responsabilidade 
Limitada deverlo se~ autorizados por uma Rcsolur;Ao Ex
pressa. 

The Brtt.ish Bank of South Amel'ioa, Lt.d., U'7, Old Broad 
Street;.., t.ondon, B. C. 2 - t986. 

~· Br. ou Sra. 
DeseJamos tnformar-Uíe .que os noesos necoetoa foram 

n• n data aesumtdos pelo T)!e Bank of tondon & Souib Ame
, lf'a Ud., cuja séde acha-se situada em Londres, E . O. 2 
., l "' 1house Yard, Nos. 6·1-'1. 

l'e nos cêrtezá de que o Bank of London & South Ame
• ·- . Ud., dA,·otará todo culda(io e atteanolo aos . negocio& 
dl - • n~:so:~~ clientes e no seu lnleresi!IP esperamos sejam con
ti . udrl as relai,IÕee até arora existentes entre nós 

-·--·---
Pedimos notar que, at6 secundo aviso, toda e qualquer 

eommunlcacão referente a eontu existentes com ·O Brittsb 
:Bank of South Ameri Ltd., deverá ser endereçada ao Ba1lk 
oC London & South ,Anh,. ~ca, Ltd., U7 Old Broad street, Loq· 
dres, E. C. .2. • • 

De V. S. - B. Bormbv, Presidente. 

Bank of London & Soutb Amerioa, Lt4., 8, 7, 8 - Toke

nhouse Yard, London E. O. 2 ·- t936. 

Prezado Sr. ou Sra. 

De aocordo com a informaoio anneu; do Hrlti•b Bank 
ot South Amerioa, Ltd., Informamos-lhe que ficou· combi
nado que os .seu negocias de hoje em diante foram asaumfd9s 
por este Ban'o. 

~odo esforoo será feito no sentido de estudar eeus inte
resses e esperamos que as relaoões oommerclaes até aqui 
existentes entre V. S. e o Brltfsb 'Bank of South America 
Ltd., ·serão oontinuadu comnosoo. • , 

De V. S. - I. W. Beaumont Peue,- Presidente." 
O SR. ALBERTO SUREK- Vou lêr novamente o topfco 

alludido: ... 

" Pa,_lo.f'ia - ••• deveria ser carimbados - "BaDk 
of London, Successor". 

O SR. ~'ÁNDRADB- "Bank of London, succeasor'rU 
.Reum con(itmtem habemus. · 

O SR . ALBER1'0 SUREK - Sio provas oiroumstanelaes 
~e =ria. .A@.rvlr como Q9S)ume_nf.Kio ~-de levar os nos
BOJ s a dar rtrftlló a uma ca·lsájuãli e nobre como esaa. 

O SR. MoRA,~& ANDIW>• - E ainda ba quem ponha tom 
duvida que houve real abaorpolo do "BriLiah · Bank" o~lo 
"London . Bank"i quando estf! é o primeiro a confessar-se 
auccessor daquel e l. • • • · . 1 

O SR. CAPa' FILHo - B existe um ot'llo que reva. seis me .. 
zes 11' ~ ee&ll' 'fll&llle, aam. reulwl-s ••• 

O SR. ALBERTO SUREI{ - O caso Reimlo .foi encami. 
nhado ha mais de dois mezes ao Conselho Nacional do Tra· 
balbo; Jli podia estar resolvido. 

O SR. DAMA& 01\TJz - · O ol'lio da adminlatracio, denomi
nado Conselho Nacional do '.t'rabalho, devia desapparecer, para 
feUcfda,de das classes trabalhistas. Trata-se mais de um orglo 
burocrattco que technico. · 

O SR. ALBERTO SUREK- O Conselho Nacional do Tra
balho "tem por funccão zelar· pelos dispositivos da Lei de Apo
sentadorias e Pousões. E como n disposição mat. valiosa 6 a 
relativa á estabilidade do trabalhado1·, cumpre ao Conselho 
preservai-a de interpretações que a invalidam. 

0 SR. ÃR!PHUR ROCHA - As int'ormaoões pedidas 'pelo· no- r 
br.e Deputado Sr. Moraes Andrade definirilo a direotriz ·do 
Conselho. 

O SR. MoRAse ANDRADE - Desejo saber qual a intellisen
cla que dAo ás dieposieões legaea. Quero que o Conselho tn .. 
forme se é inconstitucional, ou nio, o proprlo funcclona
mento ... 

O SR. DAMAS Oam - O Conselho Nacional do Trabalh,.o 
~. hoJe, o verdadeh·o tumulo das aspi~ações trabalhistas. do 
Brasil. 

O SR; ALBERTO SUREX - Nlo precisava mata Mda 
para caracterizar a fraude; só 6 neoessarlo xadrez para 1os 
:r~os de taes crimee: O processo a que me refiro esU Do O. 
N. T. e alo parece que será julaado tio cedo, devido A moro
sidade da buroéraola, e no emtanto, delle depende a eorte de 
todos os demais banoarios, ou sejam mais de 300 funoclona
:rtos. Ha n1ais de dois mezes que estli elle dormindo em atsu
ma savet.a ... 

Em .Santos, um doa btncario. .obteve ranho de causa na 
Junta de Conciliação e .Jurgamento, sendo o Bank of London 
oondemnado a integral-o no quadro de seus funooionarios, ou 
a pap.r:-lbe· uma indemni2laoão por perdas. e damnos" avalia· 
da em 30 contos. Resistiu o Banco e por seus advogados. em 
t2 de novembro de t936, interpoz reourao para o Er. Minis
tro do Trabalbo·para que avocasse daquella Junta o proc111so, 
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»'r.• ·o tlm de. aer retp~ a decido., DOI termee do N'U· 
f9.·:sr:do decreto ~. ·21.~2. ,:de·.H de .novemlaro "'.t98:!. que 
qijiloe; . . 

".Ar&. 18. 'B' facultado ao Miniatró do Tràbalho. 
IDduaf.rla e Oommeroio, avocar qualquer processo em 
que haJa decilsáo pr·ofertda ha menos de seis mezee, 
vetu JWU.u de Conciliação e Julpment.oe, pela fórma 

· 1ndicada no presente decreto, a r~querimento da parte 
• • e proyau.do eua Ler havido flagrante parcialidade elos 

JulpCiorea ou .no~ao *'~1Jrt1114 do direito."" 

O supplicanle, Bank of Londoa, Juntou a acl.a da audten
.oia do julgamento que esti asslrn coooebida: 
. , q'enbo .. .-copia. da acta do julgameuto da Junta de Con

oiliàcão de 'Santos. documento que fàri parte do meu dlaourso •. 
att m'da .qu: ti9U'ID melhor •intetradOi· o• Sra.· Dtputadoa. 
Aliás." já eu bav1a e:z:plica<lo o cuo, relativamente 1.· iACteiDDl
EaqA.o que o LODdoa que1·ia pqar e aquella üo que f,iveram 
ganho de ·ca:usa." · · · 

~ , \ l ~ 

E'· o iefUiDI.e ··o teOr deaae ~umento: 

'Mlllisttrl6 do 'Ttabalbo, lllduatria e corna:a.reto 
·~ .. Junta- de. Coaelliaçlo e Julpmtnto· do Muuioipio de 

santoa. 
• Certifico, K pedido verbal de peaaOa. interessada. 

,,~: • .t que do 'ltvfó · n. ·S, · cl6 Mta 4u au41eaotu da Junta (!e 
Conciliação e JuJ.aamento de santol; a fie.· JOI%8, coN
ta o eerutnt. inteiro teOr da aota da audienoia reali

. zada no.dia 23 de outubro de i9~6: · 

' ".Act.a da auditneia éXtraordinarta da Junta de 
tt. 'l"~oóill~olo ''e' Julptt.'lnt.o do Munlotpto de Santos, Es

, 1:. tidO de Slo Pualo. ·'AOI vtate e· trla· dias do mez de 
• ' oatubl''ô"do· anno 11&11111 novecentos e trinta e seis, nest.a 

• ~jdade. de Sa~to•• letado de Sio- Paulo, á Rua Sana-
• C2qr·,Ff'iJ6 ~1:-1• andarz na .11ala daa.tJnada, as audiencias · 

., ,., . da .J.unta de Copciliaçao e Julpménto do l\lun1cipio de 
Santo.s, foi abel'La a audiencla ás 14 borae, preaent.e• o 
Dt·. Walucmar Luiu, Presidente, Jos4 Joaquim de ~li

• ' v~Jro, Vogal-Empregador e. Albet·to Rebouças, Vogal
Err:prtgado, e' foi eub~tt.ldo a Julgamento o pror.e$50 

-ern que é Fausto Santos Filho e reclamado o B!ink of 
London & South Amerlea Ltd., digo, e. foi aubm-.ttldo 
a julgamento o procest5o em' que é reclamante Fauato 
~anto~ F1lho e reclamado o Bank of London & Soutlr 
Amerltiâ'Ltd., verlficando·&e apenas a preeenea dnQuel-

• le, tertdo '-esUt ·tl'alldo 1t debpacho uma peU.clo ~m que 
Jl- • diz confirmar as ·deelaraoôru que· fez perartte o De_parta

mento EstBdual do Trabalho e aeerescentar que· Fausto 
1 • SJntOt Filho Jam'ais fol eeu empregado e nada t~r eom 

o que elle alleaa. Esta pett~lo foi pelo Presidente man
dada Juntar ao proce!JM. Pelo Pres1M11te foi inquirido 
u reclamante Fausto. Santos Filho que declarou: que 
fllrtl U de tetembro de 1928 foi admttticto como tuneet~ 
nario de The Brittsh :Bank of. Soutb Amerloa ttd., 

· · 'percf''bendo ultlmarr,'ente oftoeetJ.toa e oitenta mil reis 
té8'0t000) menaaee· que etn i-1 de aro&to deste anno ee 
verificou a cesslo de fundo mercantil de :Brftfsh par!!. o 

,tondon Bant. mediante a compra das aecOet feito.! 
pelos aootonltt&l deste aos aocionl•tu daquelle; que 
aLé o dia 3 ou I de eetembro os funcoionarlo1 do Brttllh 
continuaram a trabalhar no m'esmo predlo que servia 

. "e s6d,e • filial. deue Banoo, ne1ta e idade; que dwe 
! qla em deante esses funccionarios nu!laram a f.raha!l:"lr 

~. tlo 'prbprio J)redln que servo de s~c!e 4 ftlfat do London 
!Jank neata cldac1e; Que no dia i& de outubro corrente 
elle reehtmante recebPu uma carta .eorn 08 sesutnt&s dt
·zet'es: "~vtdo á ctreun'lstane!as de ter entrado em il-

; qUfdai,'IO 'o Brttlsh Bank of South Aérlea Ltd., ve
'•' . tno•no. na contln«Pncla de Ir dllf!ensandó os seús fun· 

· •. . ~tonanos deo accordo corr.' •• neCMAfdadeK' d" meAM'\ ti
! ··· ,qufdaeto e. n...ttttt oondf~. tam11ntam~ ·ser obrt.,.ifo 
!... ll··dl~nlat OA vot1os 881'!VI008 neaUt data, e autol"h!111\:.. 

do-voa a ree~r na nos11a cRI'n, aMm do vono t>rl!e:" 
!)&do venaldn atl! a -prP11ente data. rr.'ai• um mer, e mala 

• ; • :a in(!eJMIJtclo de 1 :0401000. a QUe t&ndH~ direito, 11011 
. · termo• di L~l p. 82 ~-15 de ,funho de t931S "·: que 4\!IIB 

·.~ • .earta. aaa.l,naf1& por :pl'OcUl'tOio de liquidante · do ·Jrt
~;~ .tJsl;l.:.foJ, 6ntre.-ue. a ene deólarante pelo' oartetro· do 
· ... ·l'tertlt.ro · 4-t, Tlt1Jlol e Doou ma toe· 'dHta ~Dllroa: que
.~.~ ~ :a,a.nta .dos ·termos ""'•11~101 41Ma· e&fta·'l· d8aBt6 

da reoul!a i!a gerenofa d41 London Bank á volt,!& do de-

clarante ao eeu trabalho, considerou-ae in,Justamcnlü 
dem1U1do e apre11entou ao Departamento Ealacluut •I• 
Trabalho a quelD ora submeLt.ida á decillio desta Jun
ta; que o decJarante está. cert.o de que nao bouve lH'u 
priament.e u~ liquidação do British Bank, Ul3s uma 
verdadeira ce'aalo de· fundo mercantil deste para 11 

Lolldop Bank, de maneira que o que se verificou fot u 
traDJpuae da propriedade; que tanto isiO ' verdade Qll 
a clientela bancaria do Bri~Jab piLHOU para o. LonJo 1 
e este, na traosaçio, •• aproveitou al.é doa lmp!es:w 
tal6ea de oh"ues e todo o m'ater1al de eacrtptor1o qu 
eram daquelle; que o reolamánte ae l'eCWlOU a recebe 
a indem~iaaCAo proposta pelo Banco, nos termo~ da 
Lei 62 de r, de junho de t985, porque a sua estabil 
dadé funcoional eet& prantida pelo Art. 92 da Lei ~tu. .. 
mero &I de t2 de aetembro Cle 1981; Que o London .lianh. 
simulando a Uquidaçlo do Britlth, liquld'ltlo que·. <lo 
fact.o nlo· ·houve. o que quer é ft11lr á reaponsab1litla 
de contractual do trabalho com seus funoojonariot, tan
to que J6 dispensou lD,justamente, outroa quatro alén1 
do reclamante, e outro mais que Ji tinha de aervt!,"u 
f.t annos; que a gerenoia do London, ·para obrfg:tl' 
aeu.. runoo1onadoa á eampoaio&o noe termos que pro. 

pé.o, lhe!S diz, como disse ao emprepdo . SeJ~AIUWldo 
F'e.rreira, que depositará em juizo aa im'portaociN que 
@Otende devidas; o que forçaria oe funcclonarloa " um 
trabalho demorado e dispendioso de levaDtament.o1 ad
vertindo que uma demanda deasa ordem pOO.rá ou•·nt· 
1 O annos• que aerundo corre, o Banco t.e dispoz a ·pro
ceder da- tnesm'a maneira oom .os fuoccionariGt de t.uaa 
fiUaeé no Rio de Janeiro, Slo PaulQt. Port.o .A.lclll'e, 
Repjfe e Bahia; que, eutrE!tanto, pelo que o· reo~n
te nbe, o funcetonallsmo do Banco está disposto a t•e.:. 
e ' ar a diepe a Injusta que .se lhes quer dar. Da1- n . 
nus~neia do reclamado Baok of LondQn &; South Atnc
•·lea Ltd •• na. o foi pos • · el propor . reallsar a: co~c!
liacio, Em · auida pastou a Junta , deliberar atteh· 
dendo a Que o ft!nccionarto bancario tem ~rantiCia a sua 
estab.ilidade "desde ·que conte doi ou mais annoa oe 

r • 100 pr tado ao rr~e rno • tabeleclmentó" (Mtiso 
S!J do Decreto n o I de f ' cte etembro de t\l-~); .;.t
t~hd,endo n que o empregado que jd. ttnh4 a lua · êsta
bllldade. 1 .egurada ~por lei anterior 4 dê numero 6, 
de 5 de junho de f936, t~e o seu diraito reas&el11rado 
pela disposicfío do Art. JO desta ultima lei, quando 
~xigiu o prazo de tO unno. para a estabilidade apenaE 
áquelles etnpre1adoa que ainda mlo IOIMeetr. deu.a 
garantfa por força da legistao!o J4 entlio vfaeate; ato-

\tendendo u que o banearfo Fausto San· · Filho e,nta-.·;'1· 
t'eroa de oi to at~nos de 18l'Yfeo: ao The n ~ tsh Bank ()f 
South Amer1ca Ltd e, pois Linha a ua t~Stabl'ltdadc 
garantida pelo nferldo nrt 89 do Decreto n. 151 de 
t2 dA ll'!tembro de 193 , attendtndo a que se nlo pode 
eont~tderaz:. zr,'otlvo justo o. Invocado pará a aua df&· 
-pensa. viakl comn o aue de facto se verificou 'li!) th1 
proprtametJte a lfqntdaç!o de um :Baneo, mas a fualo 
de cfot. eattbelMimentos bllneartos tnsleztes, fMt')lr'tl!ft 
em fnteree de ord"Pm mercantil• atteni!At'tdo a ~'" 
nln seria JWito nern-.'fttlr qne esseA e~hlbAll>efrt~.tmto~. 
fundindo..,. re~nlhMtft'l para uma s6 !ldmlnlstra~ln t~• 
das as vantu:ent~ oommerelus de clientela e a~ de 
materiaf'f! lndi~p~~nsawls ao fi!E!u oommerctn. e re]l!tflll\
l!e!'n apenas 841 rMJ)01\&abllfdadel'J decOrrentes dOS COJI'• 
traetos ,.,,. frah11lbo fórm11l1nw com os seus funooi01lttlos: attPnd~nt1n a (file •Ftnalmente. m111ndo no e'rfl
tPm eau~"" .fn8tat~~ djll d"!!tlldo. no fmt~utables tl tra'!la
J,.,nr ni ,.nPnRfll 111 m1t~~mo. f'S euando et M11nfdtJ d"'hn 
S"l" calfffeltdo .f11rft11ean-,•enf.e do .htato y nor tanto l'ttan
do e1 nllfl'on· ba dt1 'fter nont1~n11dn a ahnnar · a1 óbl'f'ro 
e! tmnorfe d~ los Jorn11les êorr,_~Mnlijllnfes a lot · Qtir. 
nnrMalmfllnf.P debP dnl'ltr et proeflldfmtenfn tf re~'"ma
ofl'm, v fltflimffl n t'f'Rifmttffr Af obrero" (Dp~•eeh~ ""'· 
,,.., dfllT TrRhttfn. tfllllal't 'P'Pll'h. nat. Rl'l' rP•nlv• P111fn 
.T""'"· nn" nflttnf'l'l'tftf.-tff't ~nni1An-:'ntt.,. n ~""" nf r ,t\ft_.,.,,., 
.t Cl,.,nf'- •m..,-t,.,. T,flt ., l'ttl'.f"•••,.,,. tfn 'r'h• ,_,., .... ., 'd,.nk 
nf "'"'"'" • "'..,.ft'tt Ud .. a 1'1'tttfmffttr o rPeTamttnf"' t"án-.. 
ln cz.-nfn• Fnh,., ""• ,.,,,." "''"~"""' ,. ,.,, o m@unn ,,.,.;. 
nf,..._nfo I! " "".,.,._'"•- W.cefll vllnl'fm,.,ft1 1)11 ntttfotn•l'lri 
,.,,.n•ll1 tfl' Altl\!tMO (Offnl"l'!'flf.OI ttr nH!&ntlt 1'1'111 dfll) ,. ...... 
d"' tt cY11f11 ~~~ d'll"~""•" t!lfttsf.a fi , ""' n1lf11h1'ni' tf .. Hlq~ 
11f~ 11 fl'ffeetfvw r~llthnt•llo. e ,,.11011 do nro~••n l':t1·111 
tfnil soJIJNI o valor l'le trfntlt eonto* ,,. Hltt rRO ·OM«MO 
Ntt~a '""'"": l!iY&ntin a· tratar. fttt. FrRnof~no 12,. Bonn · 
8JlVJt. S~ttffl\, !fiWti .é 1'1'~Anta a~tft ftlt~ lf"t e :\ 
stgnada pelo Pre.sfdente e demale membroe da Junta; 
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f.loa encerrada. (assli'D~à). Waldemar ·x.e~.o,. Joat · horle,ê:Ía mãnbÍ e sa'bfii'at)ullW'oü I horas da tarde, 41M 
Joaquim de Oliveira, Alberto Rebouoas". Nada mata a ne()essfdade,· a· miseria o· obrlpm a proceder deeta .forma. 
constava que se refer1sse ao processo submettldo a Jul- Vejamos ·o dtaloio breve que se trava: 
gamento em a audlenola exLraordlnarla da Junta' de 
Con.oillaolo e Julgamento do Municipio de Santoa reatl- O inqles: O seu dinheiro estA 4 sua dispoaiolo. 
zada em 23 de outubro de 1936, de cujo livro de O empregado: E as minhas ferias Dlo serlo paga.! ta-m. .. 
Actu ertrahl a preaente certidão que vae em tudo con.. b~tm! 
forrr:e ao seu original, e que aflfirmo dou a fé do meu 0 iJa~lss: Bem! ••• vooê faltou ·dlversos dtea por d?tbO& 6 
éompromisso. Santos, 27 de outubro de t936. Eu, Fran- ainda quer f•"las"l... · 
ctsco de Souza e Silva, Seoretar1o, escrevi e sUbscrevo. .... 
- Ff't.&RCVco ds Sousa e Silva. • O SR. CAn' FlLHo- Quero Interromper a deaorip~JC. 

(Todas as folhas acham-se devidamt~Dte ael!adas desta soena para metter ahl ma1s uma personalidade - 'O Ml"" 
com ttooo Federal e e2oo EducaoAo e Saude, eetando nflterlo ·do. Trabalho, para v6r o que elle diz. · 
11.11 eetampllhaa inutillzadas como segue: - Santos, :o. SR. ALBERTO SUREK _.:. 
27 de outubro de 1936. Junta do Concilfaolo e Julga- o em..J.e. ,.aJlo •• Mas, tenho ou nlo tenho dt'r•ito• 
manto do l\lunlclplo de Santo.s. - Francilco de Souza. ,. • ., " ' 
t1 Silva. - 27.f.O.f.936". · -0 intles: Sim, direito tem pela·lel; mae nio devia poli-

Realmente, d esta a solução; a Justtoa do trabalho. mar porque você esteve doente I ••• 

O SR. ARTHVR RooHA - A questão 6 retativa ao tempo O tmfl7"1ado: Mas, paga.me as f6rias ou nlo! 
ás condições doa trabalhadoree. Saber se ellea podl!m, ou O intles: Vamos ver, pa68e aqui amanhã e depois dlrél 

Ao, esperar. Senhores Deputados, 6 preciso retratarmos aqui, fiel-
O SR. ALBERTO SUREK- Mas ha o reoureo ao ~oMelho mente, a vida dessea nobres trabalhadores em Bancos, cuja 

tcional do Trabalho. e:datencia todo o mundo julra ser faustosa quando elles vi-
O SR. ARTHUR ROOBA - Póde eer que ganbem 1 questlo, vem ~a miseria dourada". O facto e o dialogo que reprodu-

.tas daqui a quatro ou cinco annoa. zlmo, veio ter ao nosso conhechpento e 6 a expressAo da tja
lldade viva. 

O SR, FR4NCIBCO MoURA - Depois de haverem DtOlTido 0 Sa. Mo'l"''A LtMA _ Onde houver brasileiros" trabalhàc"o, 
lo fome... " ' que se ponha· um. consul brasileiro.· 
t•aba~h~~~ ~~~~?ta8~!~.- SeJA exlsUase 1 JustJoa do O SR. ALBERTO SUREK- No dia aeplnte, apoz refuta~ 

O SR. ARTHUR Roem - Entlo nós, trabalhadorea, dove.. esse inrlez responde novamepte ao modesto funcclonarlo con• 
mo, solicitar seJa toro posta em plenarlo a JuatJoa do traba· coJ•dando com o seu pedido. 
lho e, em eeguida, approvada, para .ver se aHim os trabalha- Peoaaea que era uma lmportanola vultoaa "l Nlo, uma 
dores terão mais segurança do que a que tem. ulnharla de poucas centenas de mil réis, esta m~ma obtida 

O SR. ALBERTO SUREK - 1\et.omo, sr. Presidente, 0 pela lnlervençlio, em tempo, do Syndicato de CI&Hel ••• 
curso das minhas considerao6es. Vejamos um outro quadro: E' um funccfonarlo que dia .. 

a) allegou mafl o Bank of London me1Uimidade de parte, pensado ·e tendo recusado a lndemnlzaollo que anteriormente 
dizendo que contra o Britlah Bank, em Ilquidaçlo, é que de- lhe · fora proposta pelo Banco, .ee vê na contingenoia, premld~ 
verta aer dirigida 1 reclamal)llo; por uma situação economica a voltar e aoceitar a lmponancJa 

que, alguns mezes atrae não lhe convinha. 
6) de tncompetenoi11 da Junta para toma1• conhecimento 

do facto, a qual aeslm o fazeDdo exorbitou do 15uu tuncções e Comparece, humilde, cabisbaixo, envergonhado, t'Olftd 
decidiu com violaciio expressa de direito; quem vae pedir uma eem.Jia e retira du mãos do lnglea. o fll· 

tidlco rooibo para asslgnar. Sorri " o lngles fleumatieo, viot.o
c) discutiu o aspecto Juridico da questão em bsaes mo- rioso:--Obl a lei neste Paia eetá eempre comnoscol E o bra• 

\'ediças tentando provar que ao reclamante nio assls.Ua direito sllefro reUra-tie, ainda mais enveraonbado porque tem o flen• 
I~.· tlmento do brio, da honra, da dlroldade nacional. E' o labeu 

Querem saber os Sra. Deputados o despacho do S'r. Mi- que o fere em cheio •.•• mae o labeu. não foi atirado ao _,m
n1s~ro do Trabalho? •••• S. Ex. indefcl'iu o requerimento e pregado. O intuito foi cuspido á nossa braeilidade, por t'ttes 
ordeqou que a sentença fo86e executada na Justiça Fedorat de criminosos contuma~es, essea useirps e vezeiros em tranalt'é"' 
Mo Pavjo, o que Já se está fazendo. Quer dizer que l:\. Ex. dir ~ no86ae leis com o auxilio fte mãos brasileiros. E ttlo 
approvou e achou ponderaveis as razões da Junta de Conoi- hnveri um brasileiro digno que reaja á altura contra éese• 
Uaoão de Santos, conforme publicação no "Diario Official" da n1lventlcios do Etut·End de Londres? Rearir, corno'l Se direito~ 
22 de Janeiro do corrente anno. E apezar de estarem aoffrendo palrimonlaes são tlio vilmente menosprezados sem uma força 
uma execuçlo de sentença os banqueiros lnglezes escarnecem coercitiva, quem se atraverá a deter a lnsolencia'l AI, nossae 
de eeus velhos servidores, dizendo-lhes: A indemnização a que c:utoridades cabem, para o nosso decoro, amparar a causa dos 
voces tem direito estâ a sua disposição, mas apressem-!u~ em Dl"saoa irmAos; causa Justa. logica e racional que nlio pód~ stt 
reeebel-a, porque no dia 27 deste mez iremos fechar o Banco Pncrlficada sob pena de vermos a derrocada d06 nossos cos-
Q dépoeitaremoa o dinheiro em juizo. lumes:- a derrocada da nossa dignidade nacional. 

Devo dar uma pequena explicação: os inrlezee nmeaçam · Ouviu este recinto do nobre Deputado Paulista o Juizo 
cfepoattar em juizo as imporlancias de qU(l devem indemntsal' corrente que elle nlo acredita e que nenhum de nós quer acre
os empregad06; no emtanto, elles transferiram summariamen- ditar, que nenhum de nós pode acreditar, mas que se propata 
te, para as çontas do London Bank, &li lmportanclas dos cllen. e que se falia abertamente: A quest.lo do Brltlah Bant nlo ae 
tes que lá nlo foram receber. rr.eolvenl porque houve interferencla da Embaixada 4nateza. 

Ou vocea recebem JA ou malê tarde nada receberlo; - O juizo é forte e pesado de mala, mas admittamos, conto 
esta 6 a ameaoa sarcaallca doa lnglezea Insuflados p~: seue devemos admlttir como nio seja a express§.o da verdade; ,_ 
advogados que se dizem brasUeirOi. na mas11a prolataria etle foi atirado, germinou, cresceu e to .. 

PennJttime descrever aqui um quadro, e para, assltil·o mou vulto e-dlfficllmente será extirpado se os factos não mos-
temos o pr:u:er de convidar-voe. f.l'arem .o contrario E sabele Sra. Deputados o que é , voi do 

:Estamos numa luxuosa sala da amplas Janellas rasgadas povo, a voJ: poputi? ••• Um supremo appelo taoo a eeta Casa. 
por onde penetra o ar, a luz solar e, como que pleonastieamente, Durente a guerra que fomos obrigados a 11ustentar contra 
pendem custosos lustres onde estio affixadoe brilbantee "pia- e dlotador do Paraguay, em Uruguayana, lá na fronteira, aeh._ 
foniers"; perto dae seoretariaa, ventiladores electrieos. Mo- va-se o veJho imperador D. Pedro n e 14 foi ter o de énllo 
biliarioe a ultimo estylo sobre verdadeiroe tapetes per&&$. J!:mbalxador Inglez para apresentar-lhe as suas eredcnôlael!, 
Ouve-se a vós de um inrlez enfatuado e ceQvencido de eua. e em nome de sua mageetade a Rainha Vlctoril~ dar-lbe toda• 
~uperioridade sobre nós outroe que não eomos dM ilhas • .,.... · a11 satlsfacões, pela decfsAo da celebre questAo cenheclda oelo 
Entre, uiz elle a um modesto Cunccionari(l que acaba de eer nome Chriltie. Uma outra vez e jt.em plena Republica 0 lm• 
difpensado. Entlo, quer receber a sua indemRizaoAo? E' me- perial Pavilhlo Inglez foi arriado para dar log~fr a sua sqbstf
lbor, e você faz bem em recebei·•· tulolo pela nossa gloriosa bandeira auriverde na rtba ds Ttin-

MurmQ-fa o funccionario que se dedicou por ••te de 20 dade Pois bem Sr!l Deputado r t t ll f ... 
IJlpos, a um servi!lo exhaustivo, entrando diariamente As' O ee reproduzirÁb em" ~ossa hfilto~ia,ac oe como es ~ 11 0 

ma ., 
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' Volvamos. O! olhos parB o pulsado a num brado unlsona 
taftcertlos o nosso protel1lO: quu os l,ossos anceat.raea niQ aerlio 
tuats dignos do que nós na defe11a de nossa honra achinca
lhada. 

·o sangue que estlia em no111as veias nia permittfr4 que 
POIS detenhamos no caminho do civismo., 

Prostgamos a róta que· nos foi mostrada em Uruguayana 
I na 'trindade e repillamos o invasor, obrigando-o a raspei• 
&ar as nossas leis, nMta quest!o do Britlsb Bank afim de 
Q'Ue nio tripudlem elres, lnglezes sobre o espectro de nossa 
fatrfa>J 

Incur1o1 nq Lei de Setltt1'MI~Q 

Promettem(IS no inicio de nosso discurso provar que oe 
8irltentes do "Bank of L.ondon".- por si ou;.como, prepostos 
~e íercéiros estavam incursos na · lei de · segq,rança e vamos 
lfenunoial-os desta tribuna. 
· Diz o art. U da Lei n. 38 de 4 de abril de t935, uincf
lar o odio entre as classes sociaes" e o art. fiS, ,.lnati
jar as classes uacionaes á lula pela violenota•. 
• E o que estão fazendo os inglezes, senão provocar, por 
teus gestos, rpor· seus actos attentorios ás Leis, senão lanoar 
pas clas.ses trabalhadoras o descontentamento, a desconfianoa 
na efticfencfa das leis, suscitando o explodir das revoltas. Com 
AIQP,ças de subversão á ordem pubhca? E' mistér .conhecer 
a cologia da.s massa& para se o~egar a essas · conclusões, e 
e& a Casa, composta de homens superiores nAo poderá negar 
lt. consequencia do que advir4 mais' tarde. O individuo que 
~ê seu direito menosprazado, . e. mal amparado, tornar-se-A 
fatalmente, do homem mais pacato, calmo, e morigerado em 
pm ser revoltadg, .cl.lunalldo constantemente por Justiça. 

Os advogados do British-London,"' no"sea pe~ae. . .sr. 
Jfinistro do Trabalho para avocação do processo da Junta 
de Coclliação de Santos apresentaram lumin06os pareceres, que 
eorrem impressos, dos Jm·istas Ministros Pires e Albuquerque 
e Dr. Levf Carneiro em sustentaçlo de suas tbeses. Porque 
b Sr. Ministro do Trabalho niio tomou em oonsideraoilo e86es 
J)areceres dos eminentes. homens de nossas letras jurldfcas 
parll reconhecei:' razão aos Banqueiros? Simplesmente porque 
essefl pareceres não foram dados senito em resposta á per
cuot~tas feitas. Nilo figuram neltes casos escabrosos que de
vetiam ser mencionados . Pura nós temos, que com uma des
~lpção dos factos reae$ e não' desvirtuaoos como o foram as 
p~rguntas · que pelo!! banca1.1ios fossem dirigidas a esses se
nhores lhes seriam respondida~ favorave,mente. 

O SR. MoRABS DE ANDkADE- A e6se proposfto, devo lem~ 
brar a V. Ex. e á Camara que ns perguntas feitas pelos ad
VOtfà~os do London fo:am capciosas, não ferindo o ponto 
prmc1pal, o ponto crucial da questllo. Eram perguntas acci
dentaes, que rPsolviam Ql.IM~UJes connexas e nAo a propria 
questão em juizp, de modo que os pareceres dados peJos 
eminentes juristas, pareceres perfeitamente Juridioos, por 
certo ni1o fnvaltdam, de modo algum, a these, que defendt>moa 
aqui no Parlamento e que os empregados do Brftfsb Bank 
têm sustentado p~anto a Justiça, · 

O SR. ALBERTO SUREK- Multo bem 
E no entanto com pareceres, prevlfmente de pef$Jmtu 

truncadas e aleiyQlllas qummirrr . ~" p11ml!Br os barilroihldl 
lB~II'Jst niio para 'lfrnrn.<!trar a sua razAo, porque eltes s11.bem, 
perfeftamente que a n§c; têm, mas para af~morizar os pobres 
empregados. Não pretendem06 ter a 'petulancja de nos con
trapor aos preclaros Srs. Plre!l e Albuquerque e Levi Car
neiro, querPmos porêm eon111tatar que a exportacAo feita a SS. 
Exas, niio á bem a expresslio da verdade e a !'I re8'J)ostas dadas 
o foram tão· sómenLe em virtude dae q tüm; formuladas. 

~dmittamos, como ãdrriittlrmos que o Britlsh Bank est4 
l!qulrlando. Essa liquidaolo, -está obdQcendo aos diapositivos 
do Decreto: f9.634 que- exige. a tlsca}lzaoAo do Ministerio da 
Fllfenrla? O~ esse Decreto estd r~vogado? 

Portanto, . Sr. Pr~siden~e~ . eu , ~enho solicit.e.r. ees~· esola• 
teeimepto de V. Ex ':a. requerendo as ·infor.ma~• · Dl'le.nttssf
mas, quf!! 51~verle 'êlie.ar' e!)m:lfrleno'iá con.~a~t~:do-meu pe
didO que tlve. a honra de apresentar a V. Ex. ·nos seguintes 
•ern1.9.8: 

Venho s·oneiter d& V. Ex. a fineza 'de pedir ao Exmo. 
Sr. Ministi',o d!i' F~zeildi. que Informe. oóril a· nt~lma .. urgenota 
p sesufnte: . · . 

a) Se' .tetn. aquelle· Mtnlsterfo, ;.,\1. as T~artlo$8~>' 6i1es de
pehdentes, conhecimentos· da deoretaolo ·da UqufdaçiO vohm
taria do Briti.sh Bank or South· Amerf'ca Ltij.; 

' 

b) Se estA em vigor o Decreta n. 19.83.& de 28 de Ja~ 
nelro de f981;'. que regu,lamentou o art. 6.• do Decreto nu
mero 19.479, de f2 de setembro de 1930.1 

c) Em oaso aftirmativo, se foram ou se estio sendo cum• 
pridas as disposições do art. 4• deue Decreto qqe rezam~ 
Art. 4•- A liquidação se procederá, na sua primeira pbase. 
eob a direcoio do delegado do Governo, auxiliado peJo dire. 
ctorio ·ou a administradores do estabelecimento a liquidar~ 

d) Nos termos do paragrapho unico desse mesmo artigo. 
em quem recahiu a escolha do Sr, Ministro da Fazenda par• 
o Jogar desse delegado; 

t) . Se foram ou estio sendo eumpridas as demais dls• 
ft':.!f~u referentes ao citado Decreto em seu artigo 5.• attS, 

Julti(icQJJfJ.o 

Justifica-se o presente requerimento pelo facto do Bri· 
tisb Bank of Sou~b Amerlca Ltd., que todos nós sabe~06 ter 
sldo encampado pelo Bank of London, allegar que decretou 
a sU!l dissolução, entretanto em liquidação volunt.arla,. para o 
fim especial de furtar-se ao pagamento das fndemnizaçõea 
aos seus funccionarios e a solver o.s seus compromissos pe .. 
rante a Fazenda Nacional. 

O BaDk. of LoiÍdoÍl, novo proprietario do Brltish, nllo tem 
usado a corraqolo desejada e habitual em seu paiz, no que 
concérne o respeito ás leis, pelo que se faz mistár uma !lsca
UzaoAo rigorosa em torno desse caso, afim de se rpoder aqui
lotar atá onde irão os preJuizos decorrente• da encampaolo. 
com o rotulo de liquidação, nlo só· n~ interesse do Fisco como 
doa empregados do ex-Britisb Bank • 

Sr: Presidente, conoJui"Qdo estás minhas palavt·as em de
~~ dos bancarias envio á Mesa um requerimento sollcitaodQ 
~ormaoGes ao Sr." Ministro .da Fazenda. 

Ha tempo, o nosso e:t-collcga, j4 fallecido, Sr. Adalbarto 
Ca~go, teve opportuniuade de apresentar um requerimento 
no • Ministro da Fazenda, pedindo determinados esclareci• 
me os, mas, infelizment(', atê hoje, nlo veio resposta, • 
sab os qúe aquolle collega desappareceu em Junho do anno 
pa ado. 

Como se vê, a representaoão clas!listu lanoou mllo de to
dia os elementos, tomou todas as Iniciativas em defesa desses 
fiumfldc'l empregados, para que a legislaoAo trabalhista fossa 
respeltndn, para o bem de tod06 os trabalhadores E' para o hem 
do BrasiL (Muito bem: muito bem. Palmru. O orador lf cum .. 
prlmentrUlo) • 

REQUERIMENTO 

N. 61- i937 

os. ouvido o p!enario. telegraphe a 
tnara ao Sr. linistro dc1. Gverra, manifestando • Ex. o lD• 
teresse com q os represl•ntr.ntes do Povo Br eiro, com as• 
6ento nesta ea legislativa, aguardam sua r luçl.io soo1·e a 
inscripção nos pecLivot t'':!lame~ de adm · o, dos candtcfa ... 
tos con•tribuintes matrlt-uh no l.ollegio Ilitar desta C.lpl-
tal, fe não tr,dos, lo mt>no!l daqnelles a Idade limite mu .. 
ximo para a dita a i~süo 11e~te anno Lrapassada. 
, Sala das Sesstes · a Camarn d pulados, Rio, 27 d.S 

feve1•eiro do Hl37. - llid<''ll'tJ. r lwn. 

De ordfm do Sr. o dt~ Guorra, até ugora só ~e 
p.:tderam ins~rever not> rx, . do admissão do Collrgio M\U-
tar desta ti~&pital os fil OJ' üos dos offieiaes de OO$f&S 
foroas armo1das. Expl:r H' e~s. pr·efei·f"nria. alt('ndendo-se 
aos motivo;; da fundar } dnquell durandario modPiar. Mas, 
segur.do lnfoJ·mnções t'll'ri ig:-as. I'• só o CollPgio tem Jota
o lo para majot nu r.'). de ilumT'oS~ orno suas renda• e~tre
oem de aer reror as. ~nda · mis . a co !havei. portanto que 
perm!Ltir a ma o la d ·• candidAtos. . t.ribuintes llahlllt.a-
dos nos indisP. savt-i$ e:ra.mes. Ac-rresre da que ent.re os• 
ses caDdida , contribuintf"'J, a 11tH~ existe ue, se nAo fO.O 
rem admlt os oo~Le snno. nllra~assal'llo a ada leral p!lra 
inscriPOA o Colltgio Ju:otir;simo. portanto, pelo meoos 
P!ra es 'O· Sr. Ministro ds Guerra babasse permlssllo 
.mma ta, visto que o i·nie:n 'dos exaMn de adm lo estA f!-
xad ara :> de m:trço enlranle. 
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o ~rrcno da violencia, si perversa o injustificada, sou cap31 
de ~uito mais. 

Nsla. entrevista, Sr. Presidente, quero que a Camara a 
con e seja sua publicação facilitada nos Jornaes. 

Sr. Presidente - Lembro no nobre Depul11do q , no 
corr dos debates, deve sempre se1• usada linguagem ~ada 
e r ilosa 1>ara com os representantes dos pode$ pu-
blic E' o que determina o Regimento. 

O~R. ADALBER'fO CORRll:A - Sr. Preside e, devo 
fazer n1• a V. Ex. que usei dê expressões parl enlares. 

lllü retiro nenhum dos termos quo proferi. 
O ~Figueiredo RoJlrigues (Pela ordern) Sr. Pretd• 

dente, c ando ao meu conhecimento· quo se hoje fei-
tas na i t•ensa e na Asesmbléa Legislativa Cen1•á, ho-
menagens ivicas pela data do centenario do nscimento do 
Conselheh· Antomo Joaquim Rodrigues J'un· , eu requeria 
a V. Ex. Ee consultaaso á Casa si permi a que, da acta 
dos nossos ·ab11los, constasse que a Camar dos Srs. Depu .. 
lados se a ciava a essas mardfestacõ , lelegraphando 
V. Ex. em ~mo da Mesa ao Prdaident da Assembléa do 
l~stndo e lev do assim ao conhecimentQ o povo de minha 
terra, esta si ela e justa homenarem. 

Parente illuatre cearense, pat· c a rinçlpio, quo 
nlio me devi11 ber esta iniciativa. M~ protfro faJel-a em 
meu Jll'OJll'lo ndl,le, porque melhor do ~ue ninguem, conheço 
a historin deste pobre cidadfio, quo •assou pela vida poli
Uca do Paiz, deÍIIlndo aos cearem!tal'um exemplo lmmorre
douro de lH'Obiddllc, de nuslera d idade no exercício do 
mandado político ~e exerceu dura e perto de 30 annos na 
Camara dos Deput os da Monnrcb • 

Julgarão laivo 1naenuo, o Ira de Or&'Uihosa 11allsfncão 
eom que rclem.IJro • esta Casa a v da de urn dos meus an 
pas-sados quo tiver).;sonto IHJ parlamento nacionnl. 

~ SR. l<~ERNAND TAVORA - 'ft·ata-se do antepass 
que honra não só a • Ex.. cp10 a terra em que nas 
(Muito ben'.) 

O SR. Jt'IGUEI O ROJIUGUES - E' da oonlc 
ciio das virt.udcs civica dos ~sos maiores e o devêr d 
desilluslrar o nome q de amos hom•at• que nos 
forç11 rnoral para resist miJ l11.s vezes a esta onda d 
modismo, do silenciosa i nçüo que torna os p11rl 
n victlma constanlo das Iticns mordazes e injust 
ouvimos todo.s os dias. 

Por isto, -não ó desc 
renso illustre, nobre e p 
sua existencia a dignid e 
ntt·avés dos mais viole s mbates na Imprensa l, n11 lrl
buna, o respeito dos p I>rio adversarios o a vane ção dOi 
euus concidadãos. 

Chefe do PnrlliLibera~ o Conselheiro RodrJiucs Ju 
niot• eonUnuou ns LI' ições d~ grandes dirigentes (l•aquell 
nggremil1tiio no Coa , lacs cotao os Senadores Alcnear e o 
primeiro Paula Pes a. 

Quando o scn prestigio po ico do chefe, cu:lminou a 
ponto de fazer eJcr 3 Senado do Imperio, desistiu de 
cnndfdalar-so, ind ando 3 correli narios que honraram nQ 
Camat•a vilallcl11 nome do Cear taes como os Senador~ 
Paulll Pessôn, o incnte crimlnnl u, Castro Carreira, n 
tavel financista o Imperio{ Yiriato 1' Medeiros, engenhei 
illustre o chefe Ue uma es irpe que lonra a nossa. terra. 

Nilo foi es o unico traco de eles r teressc o ele'\lnci.iol 
vistas que as nnlou a viüa publica (O Rodrigues J'unl , 
que comprehc ia a politica eollocando Interesse collt>ct o 
nclma doQ lnd ldnaes. Q'Ue possua as virt es clvicas como as 
definia 1\fon qulcu, tinha em mnis alto J't•áo o espirito~a 
democracia da Justiça de quo deu ns .mais nssi.Jnala s 
provas em 04Tas ns posict'ies que ooeupot\ quer no pat a
mento, qu como Ministro do lmpoiio na U.nsta da Guot· • 

~'oi o rlmt'iro em sua terra a, organiza~ uma associa~o 
abolicion' a em i875, e quand proclama a Republ a, 
embora üo pleiteasse mafs c~gos elccti'·' prestigio e 
Ol'ienlo o primeiro partido Q{lcrario talvez :Srasil, a
zendo eger em t890 no Conàresso estadual - o prlm: ro 
rcpres lante dessa classe. ' 

C o Deputado do Ceará, e acatado chefe &Utico, foi 
quefl\ fez com os representantes piaubyenses o -~cordo de 
limi"s entre as duas províncias vizinhas, no qual om rn ,._ 
ve~t de ambas ora oec11do ao Piauhy um porto do ~ar tllll"l 
lhe altava, receben4o o Cenrá em troca, um trecho ~ Urra 
ir ada por um l'io perenne. 

Morr.endo em 1904, nllo tlnba mais adversarioa, ~~ o o 

~
t nome venerado por todos, e consagrado por aqucllt• quo 

ais o OOJ]tbat.eram, pois quo todos lhe reconheciam as 
ade~ P.Ollttcae e privadas de un1 cidadão que deve 

'de éxemt>Io aos politicos de todos os tempos. 

O SA. • OONANDES TA\'OIH. - Dou m!.'u testem 
o Consclhci Rodrigues J'uni,r foi umn das • u~ 
politicas ma i estacadas e mais nobres que a r i uh 
possuiu. 

O SR. FIO IREDO RODRIGUES - ~ o qua ,1 

dlscr. (Muito bc1 · muito bem.) 
O Sr. Preside e - Era proposr.Lo Mesa subm~ 

votos o rcqucrimen do nobre Depu o após o disc11r 
expediente; entrctant como S. Ex á encamlnM\C 11 
cão, vou submettel-o i medialamPil' no voto da Cnsn. 

O Sr. Presidente Vou s~ettct• ao voto da C 
seguinte 

Requeiro quo na acta nossos trabalhos, reg~ 
passagem dn data do Co ari do nascimento do Uo 
Antonio Joaquim Rodr' cs Jun r, e que a Mesa te t 
á Assernbléa Legislal' do Cear· e á Camnra Mun °: 
Fol'taleza, llSBOciand c, em nome · Cnmara dos Df • 
ás homenagens pr adns a esse illus c cearense. Pl 

. - l 
·Rala das SU(ões, i2 de março de t937. - l'i 

ROllrifl.,tU, ......,IAms Jt~.Rior. -Pedro Ft 1tc:a, - J a 
garill&o, - lftias Jt'orle•. - p ... J,·o Alei • - l'tt d 
Mencse1 • .-/o~ Attau.tto. - Levitttlo Coei • -I. , 
bra. -/iJ(inio Tourinlto. - Carlo1 de Gusmci - H f 
Moura - Gom~• Ferras. - Leoncio A. Aral · • 1 
de A_,rncle. - Ves~ de Abreu. - .lr'reclerico o 
tel~ - FernlUI/Itlr~avora~ - Barros Penteado. •anl• 
.alt1ia. ílfff!'éira Coutinho. - Frªnciaco Pt>reira . •err 
~. - Elia&& ~' ' ' · - Jtnr1'i U.f fo' ·,.n . -- . 'crl r 
••i~ . lfailàeTra Vaug!Lan. ' 

1'/J Sr. Arthur Rocha (l." o uguinte discurso) 
~denle, Srs. Deputados: Antes do iniciar o meu d , 
duas coisas tenho neceasidnde: 1", dar uma expllcnM: . 
rnara, dos motivos que me fizeram e quo n1c obrigara~ 
bir a esta tribuna: 

2•, appellnr para os sentimentos de nobreza, de d' r 
de, e de patriotismo dos m<'uS nobres eollegns, Illlrn que t:11 ns minhas palavras com a devida attenclo, e queira siv 
doar 11 minha impertinencia, ao trntar de um n.;;.m dir 
ver de alguem, de sómenos importan(!ia, mas 11 nol ' '" 
e posso me.smo antecipar, ao ver dos m!.'us colleras d . 

1 
sentnçlio classista, de importancia capital para um:( pr 
parte dos lrabl1lhadores nacionnes. ~ 

Subo a Céita tribuna, Sr. Presidente, o Sra. lli!l't 
porque se me oonfr11nge o corati.lo e sou impellido po 1 

imperativo de minha eonsclencia, que me não pcrmi~le ' 
os nobres sentimentos do trabalhador, mM de homem 
e não a~orrentado ainda ás pelas do capitallsmll eslrDn( c 
o qual com suas fnuces escancaradas, pretende jJt'' 1 n 1 

nh6orvendo todas as noMns energias sits, parn tJ~"I 101t• , 
do-se da nogsa ineJJCia, da nossa incuria, :1r ~1 ·lrt ·-n 
t.eu ettrt•o trium)')hal, pelas runs da City, qunes e 1 

colll8 de urna colonia sun. 
Não pensem os meu.-1 nobres collegas que. com f 

lavras e;;tou conclemnando a npplicacil.o de enpltae.J 1 -

geiros em nosso Paiz. Absolutamente niio sou contt·a. 
pilal emfrra !)ttra os Jognres em que encontra a níelboi 
do cómpP.nsaollo. S!.' o cnpital eshnngelro niu 11nra f/ ~:-
n:lo foi por sympathia para com nós out < .• ou lg 
belleza e uberdade de nossas terras. l~o 1, sim, p 
t>ncontrou base~ so!idas do lucro~, no Indo do gar·ant ~~ 
e rcnc.s. 

O Sn. DiNiz JuNIOR- Em alguns casoa "'l, , Ex. pt .. 
dizer: norque niio encontrou policia. 

O SR. AR1'HUR ROCHA-· V. Ex. tem razão. 
O SR. DINIZ JuNioR - Aqni ha rapitnl o cao!, 

elemento propulsor dn oconC'min - canilal cs:tencl 
mental: e ha o elemento nue nqul se installa. inel 
vl\•er a custa desse capital. 

O SR. ARTUUJ\ ROCH :\ - E' o caso do Dr;tid 
o Sn. DINIZ JuNion - No CI\S1 dos baacos csl l, 

niio ha. mesmo. senão que ctlslirtg•tir a unira hypot 1 
que estão enquadrados. Niío ba capital, mas nncnas m1 
de sucçlio, levando daqui o Pl~d~cto d• nocsas econo~ 

O SR, AR'fHUR ROCHA - Lc1nndo a to :los t's 
leirot. 

o Sn. DINIZ JUNIOR - , , .aanillo quo aqui podia .,., 
plicaffo e que 6 oearreado nnra 14. 

o Sn, MoTTA LWA - Com o aue muita .rente fica 
feita. 
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O f.:R. ARTHrn P.OCIIA - Pois bem. Sr. PresidenLe, o 
eapitnl cstrnn:rcfro não nos faz favor al.rum. Elle busca o 
.seu lucro c aqui, encontra favoravel as suas exvansões. Nilo 
era inte:tor.o minh:1 occupnr a attençiio da Camara para falar 
eohrc o mesmo ft!!SUmlllO, aqui j~ debatido com largueza de 
"Vista!!, pelo mun·e e distincto collegll paulista o Sr. ))r, llnl' .. 
los de Moraes Anut·ade e pelo meu disUncto !,JOllesa e com .. 
~nheiro úe bancaua t:ir. Alberto i:!urek, ou seja sobre a ques .. 
tllo aiml:1 não dirimida dos funcoionarios do Brit.iih Bank. 

Como classista e como trabalhador. não poderio. deixar 
de ''ll· a oslo plcnario, traz~r a minha solidariedade aos fun .. 
cc:ouar.os dn.),.lello lianeo, impiedosamcnte e.sbul~dos Am 
se.Is dircito.s ptlo Dank of Londoll, lançando o meu protesto 
pc.o dc.JI!aramenlo manifestado pelos inrlezes, no det!t•esveito 
llS nossas leis. 

1 O l:SR. U1~1z JuNIOR - Abi V. Ex. não tem razão. Os 
estr;~uceiros, a aue V. Ex. nllude, serão os me:10s eulpâdo!, 

'pcrque o primeiro esbulho sortrido não foi o doi! funcciona~ 
rios; roi o da legislaçiio paiz que não incumbe aos ost:a111ei· 
l'Os mnnlct• de l'~. 

O f'n. MO'M'A J,I,MA - Incumbe ao Oovc..rno. 
O ~H. Ak'll:iUH. ROCHA- lucumbo ás nossas autorida

des fazer com que 11:1 leis sejam executadas. 
o 1::\a, MoTTA LIMA- Parece que até agora ainda estão 

dormmdo. 
1 o SH. ARTHUR ROCHA- Eaperamos (,!Uo este caso seja 
denw em 1u·eva solucionado, para nossa hl nra. 

1 · u Ba. U1N1z JuNion - t.:ontinuo confiante no esp.irito es~ 
elat•cclcio, accenluaúamenlc naei1Mtalista, dn l:it•. Ministro do 

1 'J.'I'nbnlho (muito beu~), mas quero providencial! que estejam 
alt!m úaquellas que constam do seu já mnilo interessante of-

1 rtcio ao l:)r. Ministro da ll'azenda, ha P.O:.Icos dias publicado. 
1 O SR. AltTHUlt llOCHA - Perfe1tamentc; tive oooasião 
de ouYir o talvez o rei>roduza a esta Camara, para seu eonhe
c.imento. 

1 O Sa. Dl'Nrz JuNIOR - Naquelle otfieio se demonstrou a 
necessidade de evitar que prosigQ em suas aelividades o 
British Bank, antes quo tenha pt'Cl'ltchido exigencias da nossa 
legislatfio, quanto á sun incorporação ao London Bank. E digo 
incorporação mmlo pt·opol!itndamente, por(lue se trata, • mes~ 
mo, fie incorporar e nilo de liquidar. 

O Sa. ALDBRTO St'RI!:K - E' uma perfeita incorporaçllo. 
O Sa, DlNJZ JUNIOR - Evldontcmenta, quando esae offi

fio pleiteia' que o Bnnco não permaneça em acti'ridade, senão 
quando tenha preenchido ns determinaoõeo da nossa lei, estou 
tlomprchcndendo que o outro Banco, que diz se ter apossado 
do seu espolio, fique tambem impedido de praticar aqueUas 
a.cli\'idndeg que correspondlam n cxistencia do British, por
que sri de algumas que competiam partilmlarmént.e a este, 
que nno C'ram rcallzndas pelo London Dank, o qual, entre
tanto, n littt'o dl' hPranea. ho~ as eatl1. m._aticando. 

O f~R. 1\PtTHf' l\ JtOCU!\ - O nobre com>ra tom inteir~~o 
rnzüo. 

O ~R. DINr?. .TuNJOR -Basta de cortina de fumaoa. 
O RH, Aní,i'UUR ROCH \ - Proaiga, Sr. Presidente. 
r\üo é neceQt'!nrlo ter lnrga cullura jurídica ou social para 

Pt• ver lo~o a má ff!.. dos bnnqul'lros inp;lezes que. com suas 
allltndrs hostis, ~>stlio provocando man.lfel!toeOes rias clnsl!es, 
por t>ujos coost>queneins devrrüo ser regponl!abill:r.ados, at~ 
~qmo eomo inenr~os nn lt'l rln St'~uranoa Nacional como já 
o (ffMe o no~so n'lbrP col!t>gn Sr. Alberto Snrclt. Nesta hora 
r.m qnr. tlrl Indo rh I ibernl Democrncla, ncH entpE nhnmos tQ
c:!o.~ nnt•n Tl"r combate rn t>"tfremlsmo, eis quo l!urgo esta 
mu•~t!!o J'!""llnrlrn!'" onP ir4. nfft'ctnr nl'io n oenlls .,~e pulifHO 
dP ban"nrios do Drllish Dank, mas a loda a colleetivldado 
bunenria. 

o Sn. Ar.nERTo Sui\BK - V. Ex. pode aoereseen(ar quo 
attlng(;l rt todos os lrabnlhna'orcs hraslloiros. Na legislaeilo Qlle 
no1 vt>lo depois da revbluçüo de t030, a estabilidade é dos 
)H'l~ios mais lmport.antos e representa um dos seus pontos 
tundnmt'ntnc$, no que eoncernc á situação dos empregos. Essl! 
vrlneipio niio foi 1 espeitado. Nüo o sendo para os banearios, 
o demnis trnbalh'ldores amanhã poderão ter a mesma sur
prcza. Digo Isso porque t1m empreícador não pode dispen11nr 
scn.~ emprAglldos bMearlo nn lei n. G2, de vez que esta có por~ 
mlfte a rlifpensn qunnrlo niío é attlnglda a estabilidndo. Por 
outro l'ldo ró poderá o empregado ser dispensado com lnde
nmlzaciio pnr perdas e damnos, c nilo como foi feito no caso 
do Br;tlsh Uank, em que os ndmiristradores do London un~ 
&endernm da di$'Pensar, v~lcndo-so fnilevidamontc da lei nu
mero r.2. qun nlto M prendo ao euso. 

O SR. ARTHUrL fiOCH \ - Mnlto &rato pelo apnrte rJ(j 
aobrc eollern, Sr. Alberto Surck, porque o caso do BrltiCJll 
Bank ó de importancin capital para todos os trabnlhadorcg, 

O SR. ALBBRTo SunEX - A estabilidade representa ama 
das maiores reivindlcacOcs que os trabalhadores brasllei!•os 
conseguiram. Deve ser defendida a todo custo para que :1 le
glslaollo seja de facto eftieiente. Cumpre, por isso, ao P01lcr 
E~ecutivo appliear as penalidades, &li multas que se encontram 
no dispoaitivo da lei. 

O SR. ARTHUR ROCHA- Pcrfeit.amenle, 
Sr. Presidente, a estabilidade fun~tcional, os bancarias a 

conquistaram, a contra gosto dos patrões, após uma gréve mc
moravel em julho de 1934. OI! banqueiros sempre considera· 
ram o& seus empregados uns humildes e submissos earneiri
nhos e dahl os seus Intuitos de vingança e de odio, procurando 
a todo transe destruir o Instituto de Aposentadoria e os neu!l 
beneficios, entre os quaes a estabilidade após dois annos de ef· 
fectivo servloo no mesmo estabelecimento. 

So as leis feital! pela Liberal Democl'aoia nlio são C'JIIl
pridas ••• 

o SR. ALBERTo SuaEK - Social democracia - deverá o 
e~rador sempre dizer. 

O SR. DINiz JUNIOR - Sobretudo o orador ••• 
O Sa. ALBERTO SUI\EK- E' o que dispõe a nosl!n Consti .. 

tuloão. 
O SR. DINIZ JUNioR - • , , que está. aqui em razão da 

social democracia. 
O SR. ARTHUR ROCHA- Corrijo: se as leis feitas pela 

Liberal Democracia nilo .elio cumpridas e não valem mais ao 
que o pnpel, em que estão escriplas, dizei-me, senhores Depu
tados, nio será um motivo de que l!e valerio os nosl!os ad
versarios, da esquerda ou da direita, para fazer propagan,Ja 
de suas idéas subversivas, e alardear que Bem a t~iolencia nMla 
c0111equ irilo 01 tralltllkadorer 1 

Quem está semeando a t!lsania 'P Os banqueiros ingle?.eb, 
com l!uas altitudel! immoraes, csUlo aoa poucos incentivando 
estes movimentos de massa, que, fatalmente deflagarão, ante R 
conscicnoia do operariado, a quem as leis nllo amparam. R' 
preciso pre,•enir em tempo, para nli.o ter de remediar mats 
tarde. As nossas autoridadel! I!Ó tem um caminho a seguir 
nos ta quesUlit do ex-Brilish: - obrigar o Bonk of London • 
cumprir as leis e fazer lhe ver que a 11ua obra á de agitaoi':o, 
provocando odios Incontidos, que mais cedo ou mais tatd~ 
exptodirlio, com tendencias de subversão da ordem social. 

O Sa. DINIZ JUNIOR - A.liabr, a the.se já está esplanad:1 
~umlnesamente por Clément Vaut.el; quando chama a attencüo 
~ara o papel que representam certnl! organizações finanecfrn~. 
I!Obretudo bancarias, na relação deatte phenomenq, que leva a~ 
extremismo. 

O ftR. ARTIIUR ROCHA- Perfeitamente. 
O RR. DrNiz JUNIOR- A tllese não é nova. 
O SR. ARTHUR ROCHA- Devo ndeantar mais no illusfN 

professor c collega que, se os bancarioa começarem por e"t" 
modo, muitas outras organlzaclSes nüo fiearlto atraz, come 
l!t~j!lm ns da industrla e do c~mmercio. 

E quem nos dirá que os Intuitos dos banqueiros fngleztf 
nlio o'bedeerm a um plano preconcebido, talvez do (l!;u~~ 
Sérvlce), plnnó sinistro de provocar dngcontentam . , 
~ .,.rarlas, para, por melo de infUtraoões, lnsldlo~all. 
gorar o odin das classes c ta:r.er Irromper movimentos grc
v lsta,., que stto o Inicio das l!ttbversões da ordem publica '1 

Todos nós sabemos a origem desses movimentos o qurm 
nos não dirá que os intelligentes inglezes nilo estão escon.1•·n· 
do os suns unhas? 

Sr. Presidente, as minhas palavras são singelas e slm~ 
pies, mnl!, sito um desabafo desta alma de trabalhador brasi
leiro que não podo assistir, lmpassivel, no nchfncalhe de nos
sas leis, em detrimento de nossos Irmãos. Se as autoridades 
Incumbidas de zelar pela nossa leglslacllo trabalhista, r.iio 
providenciarem em tempo, cumpre no Legislativo torcal-ns a 
esse r.nmprfmento, pelos meios de que dispõe. 

Não me deterei um minuto sfquer nn annlyse dessa: far)a 
Indecorosa do Dnnk of London, cujos porlav6zes não se ~an. 
sam de dizer que nada tem a ver com o British Bnnkl.,, o 
o..ntlsmn deMes lnglezes é revoltante!. •• 

O RR. DINiz JUNIOR - Por que não foreeem 1\ repartlcUo 
rompetente - a IMpeotoria do Bancos ou a Direotorla de 
R~>ndae Jntcrnna - no em vez do uma simnles summula da 
acta rln fncorporaoão, a aoiR verbum nd verbum~. ,·. 

O SR. ARTHlJR ROCJJJJA - E' porqu~, meu nobre 
eollega, isso nllo lhes con\'óm. ~ forneeeJiu~rn tal acla, ficn.-
J'Iamos sabenrfn da trama feita. · 



Sabhailo 1!l 

Ausmonta o sou capital de !íOO mil libras para o fim 
e:.~peoial de adquirir as acoüei do Anglo Soutb Amcdcan BD.nk; 
fo,ta a aequisiçlio tornam""'e poaauluores da entidade müe que 
ó o Anglo, o portanto da entidade filha que ó o B1·ithiBh Bank.· 
Nomeiam atW proprios funcclouarlos liquidantes doote Banco. 

Os liquidantes agem, nessa qunlidndc, mas sem inlcattva, 
sem aulor,zaçllo alguma, a nfio ser aquellas que lhes vem dOfl 
gcrenl.ee do .Hanco do Londres. Quereis entrar em contacto 
com os liquidantes do Brltit!h nesta Cidade? Procurai o se
rente-geral do Bank o f London que é a mesma eoiea. 

O SI\. Dnnz JUNIOR - Aliás, demonstraram, praticamente, 
t mn coit~a de quo andamos atroz h a muito tempo: ser muito 
J 1cll fazer a llquldnõlio dMscs interessOI'I. ~"!6tn eó se torna 
ditrioil quando se preeomza a llPlllicnolio do preceito consU
LLtcional sobre a nacionaliz11clio dos bancos de deposito: elles 
t•roprios, ontrct.n.r.to, cctilo indi-:'ando que o metbodo de llqui
ullçiiO é facil, 6 rapido ••• l!:m um mcz conseauirnm fnzel-a; 
quando falo em tre.s nnmll'l, nrhnm que o tempo é insuffi
tdcote.,. 

o l:la. CAF&' FILHo - E o proJec!o ficn enterrado. 
o Sa. DINI~ JuNIOR - l•'ica l)hi ua calndn, no poço. 
o SH. All'l'llUR ILUGll.\- E' ou niio ó uma iudipidadí', 

uma safadeza - podemos assim dizer - a desses mglezcu 
ctuc allegam cmprcgnl' seus capilaeg no Br-D~:~il? 

O Sn. DINIZ JUNIOR - V.· Ex. usa tc.-rmo em seu sentido 
propt•io. E' perCeitamente parlamentar. rasto, depreciado, 
llemasiadunente U61do. 

o SR. AR'rHUR ROCHA- Trata-se da tnrlezes que men
tem po1· quantas IJaforndna exbalam de seus cachimuoa. quando 
nós 1:1!\bomos que o capitnl quo dizem possuir e inve1·teram 
110 Bt•nsll, foi o é oonstituido pcl011 depOiliHO. de seus cori·en
lltltas brasileiros I 

o Sn. Anu:LARDO SVREK - lõso acontece com todos os 
banco• lllilnnpiros; O oa.pilal Que elles têm é pequenino. O 
(•apitai mala importnnLo e formado pelos dofOiilos do Povo 
ut·uileiro, e 6hO&S mouLLun a 1. üOO: 000$000 ~ VeJa V, Ex. : 
o capitol do• bancoo call·an~eiros nllo c:-.cedo do HO.OOO:OOOf 
ao Bt'tlsil. 

O Sn. DI:SIZ J'UNlOR - Alíáe, dizemos "capilal'', só porque 
clll'lS. nos sell8 balanço.e, nccu.sarn essa imporlanoia como "ca
pitnl". 

O Rn. AI.DBR'l'o St:nJm: - Capital nomlnnl. 
o Sn. CimYsOSTf,Mo uE OLIVEII\.\ - A Cl'tl\1;ilo da Justi~a 

do 'l't·nhalho solucionaria p.erfoílnmc-n\o o cnso. A bn.ncnda 
tt·nhalbl.sta hn um nnno reclnma nesln Casa o andamento da re
pectlvo prnjecLo o nlnda nada conscruiu. 

o Sn. DJNiz Jt'Nton - 1\eclama, com os meus applausos 
conatanlf'«~. 

O sn. AllTIIt n ROCli.\ - E' bnslantc Srs. Deputados I 
Cbcaa de sct•mos escat•nerudos pOi' homel'b3 de conscjoncia du 
,, dusn I Já é t~mpo de no.i libel'lat•mos daeta genle sem es
Cl'upuloo, que Umbra em daprimir•nos, .qunnllo para ,aqui 
npul'tam, quaes ,·ordadciroli hnmlgrante:3, com desconhecimento 
completo do nO:!iUl llngua, de nOMae leis, de noasos ~stumefil, 
tle n~sa hoDrndcz, inbabo.l:3 para exercer qualquer proJissllo, 
c no enlant.o pb.autasiados do tocb.nloos I. . • Silo teclmicoa que 
'em apt•end~r a trabalhar com 06 brasileiros e depois do am~ 
hionLadoe á faina, depois o tres ou quatro nnnos, Julsain-se 
f!cnbnres do mundo. . 

o SR.. DINlZ JuNton - Nilo é isto que diz o Sr. Gudin, 
numa oonf~rencta que fez a cortvile do St·. Ministro da Edu· 
cação. s. S. euatenlou o ponto de vili.l.a de que !106 6lio, até, 
nacesaarios neste commcrclo de scr\'ICOS, 'POla 1nca~cldadc 
WJ n088a gtm!o para a espeo:aUdado. E' verdade que o Senhor 
(AUdm rcrn•c.uentn altos mtort •· cs!rnnreiroa no Brasil. 
q,·rnta-so de cavalhoJro muito fino. multo inteliJpnte e eult" 
u. subrotudo, multo subUI. Tanto assim quo pód~ mant.er ponto 
de ,·ilsln como este, eom quo ninguem o contradtcte, a nllo ser 
U:lora cu, quo mo recordei, por acaso, do suas palavro.e. 

o SR. ARTHUl\ ROCHA - Respondo no nobre collega, 
Sr Din'1. ,Junior, fugindo ús minhlfl considerações. S. Ex. 
dave Mlnt• lrmbradu do meu primeiro discurso nesta trlbunn, 
quando denlOI)j,)lrel ao Palz a ne,eeSIIIida<lo ~ vinda de technicoe 
l•slran;ciroa, ussumpto quo_, no momento, Interessava. uma. dll6 
fabrir.n - da orlani&llQI1o ".mdu$lrias 1\eunidns FrnnciBco Ma· 
tnrnzzo". 

o SR. DINtz JUNIOR- Nilo nego que neccesltemos importar 
tochnlcoe moo nponas quando não os tenhamos. Acho, po1· 
exemplo,' qno a mi~súo militar frnnceza prestou grondee ser
vloos no Brasil; Unham 011 seus elementO-' as lic;ões da grande 
guerra e traziam, naturnlmonto, nos n0ti608 h0me01 de ~~·mas 
muita coisa que não estava ao alcance pratico d~11 m~mos. 
llilcontraram, porám, matel'ia prima notavel: a mtellurenela 
mais aeeaiArlula. mai11 nlal'a do mundo. eomo á a nossa. 

Mar<'o de !937 

O SR. AI\1'IIUn ll.OCHA- Pl'OieiUindo, rc.tumir.u, odiao
t.audo ao nobre collora u acsuinte: !oi chamada da Hal ia 
uma tw·ma de Lechnicos para trabalhar em determinada iu
t.!Uíltria do Sr. Jfranolaco Matarazzo; eertn occasillo em que f\11 
a ~ou osc1•lptorio solicitar medidas para solucionar o pt•oblema 
do operariado, S. S. me dou conta do resultado da intervenção 
dossoo tcchnicos, declnrando quo tinham vindo a seu conll'&
soeto, por tnterferencta daa pessôas que o cercavam, e que. 
uo p1•imeiro allno, o preJuízo tinha subido a 700 conloe; nG 
f!egundo, a !lOO contos, não sabendo ainda n qunnlo subiria no 
tc1·ceiro, po1•que ainda não havia sido fechado o batq.nco; eou .. 
bemos, pf11LeriormenLe, quq o prejuizo ascendera a .2. 400 
oont.oo; os refcl'idos technicos se viram oot•igol\os a defxnr a 
1abrica para que vi.eram conl.racLadoe e o repat•o dOi! damna.. 
!'oi entregue á cullahoraçilo dos s)lndicntos. Noto-se que, ant~· 
quando a fnbrica e1·a dh·i~rida pot· techQicos brlltiilcíro$1 sempre 
deu bons resultados. 

K' tempo uo se por um paradeiro a Ines desmandos, e 
denLro das !eis existentes ltm)Ori ''s mtus nece~arios. E' for .. 
,ooo asit• com di&nidalié c promplamenl.c. Comecemoa por eata 
questão do Bril.isb I 

:1!:' Ílll'~OiilO arir com di;nillllde o altivez repiLo, c esta Casa 
tem uma atLHuoe 11 eesuir e para que se nio \'l.'nha allecar 
que est,ou fazendo demagoS'ia pura, cu vos traço o caminb~ 
111 seguir; cu, um dos mn1s hun11ldll6 representantes cl~isLDBt 
\os pOl'JUnto o nppello pat•a o nosso Presidente. 

Onde, !:;r. Presidente, onde se encontra o projecto, ha 
tempo apresentado a esta C"sa, dispondo sobre a naciltiltlli· 
r.ação do.s Bancoo, e, ~e mo não falha a memoria, da autoria do 
UOC:ISO nobre collega Sr. Diniz Junior, e de numero Gi? 

O Sn. CHnYsosTOwo DK OLIVEIRA -Devo aocrescentar • 
esse appeUo mais um: set· dada oo t.::abalh.aior brnsil•iro a 
Justiça. do 'l'rabalno. 

O ::m. l>INiz JUNIOR - O oradot' es~ tratando do assum· 
pto corrolatu: mas devo dizer que eu mesmo fneo coustante .. 
mente essa pergunta. 

O SH. AR1'HUR l\OCHA- E nil.o devemo& l'Smllrccer. 
O Sa. Duuz Ju.NIOK - Sempre se allesn que devo requortn 

a viuda do projecto a plenario: mas V. Ex. 11abe o que poJfl' 
t·ia succoder: voll.aria â Commlssão. 

O SR, AR'.L'HUU UOCHA - Vou mais longe ainda, Sr 
Presidente e peoo a V. k. informações se o Pl'Ojoclo mJmt•• 
ro UG, de iD30, apresentad1 pelo então Deputado· Adalberto 
Camar~. teve o mesmo c;utino quo nquolie nosso saullu$0 
companheiro e ficou com uma lago sobro si '1 

O 81\, ÃLUI\To SURBI< - O projeclo o. que V. Ex:. so re• 
fero encontra~se em uma das llomm1ssões tecbnloas. Por va .. 
1•las vezes tenho insistido com o cnllega relator, ma~. inCe· 
lizmente. ainda não conscurui o seu l'arecer., apesar de se tra .. 
tar de proposição importante, que ,·em melhorar a sflrte c.Ios 
cmpreaa.dos bancnrlos. 

o sn. AHTHUll. ROCH :\ - l'ico sntideilo com a decla
ração do V. E:l, 

O pl'ojeoto desta cnsn, sobro nacionalizaólo dos Bnnco1 
conrlituia uma dupla de1et~a, da nossa brasilida'le (l dos illoo 
Lel·esses dos nossos pa.trlelos empregados nos establlieclmcu 
tos et~tranreirosl ... 

O projecto ap1·esentado em 23 do Julho do i 93t'. ;,ol~ 
Sr. Albortt:J Camargo, dispunha que os Bancôs e Casne Ba'lio~ 
carius organizassem o quadro de seu funücionaUsmo nos mol
des do Banco do Bras I! c dava outras ·providencias". Pre
risamos reviver esses proJectos e trazel-o!' a nlennrio n 
auanlo antes, vara serem devidamente estudados. discutido! c 
ntlnnl approvados, com as correcoões o emt>ndas que deverilo 
ser í~tltas. Previamente, tenho. a declarar qr e no devid(} tom· 
po terei occasiilo do apresentar uma modifir;aoll.., num dos 
artigos desse projecto o artigo 1 i, salvo se, r.omo es!li'."C. • 
I'cspeilave 1Commissl1o do I.eglslaçlo Social, destn Gnsa so 
hre o mesmo opinar c recolloear a questão nos seus Na.. 
deiros pontos, anm de se· evitar pnra o futuro a repeticlio 
desta burla immoral que neste instante so cstâ dando da 
chamad" liquldatão do Brlllsh. 

Sr. Presidente, desta tl'!bun111 eu requeiro n V. E."t. a,. 
informaoGes neeessarias sobre o a'ldamcnto dessas dous pro
jectos mencionados, Ji aprescntadl)s a mais de oito mazes • 
dos quaes não temos o menor oonbecimento, e ao mesmo tem. 
po solicitamos dos oollegas QUe <'8 manMm em suas past.u, 
um estudo serl11_ um pronuucia.tr.ento bre\'& a respeito e e 
MU prompto encaminhamento a este plenarlo para que 1une 
bos sejam convertidos em leis mesmo an~s do npparecimen .. 
da Justiça do Trabalho. 1 o Sa. Dunz .tuNIOR - Quando mais nlo seja, que nw
reoa um substitutivo ou um parecer, pedindo A Comara ..
nlo o approw •• • 
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O SR. ARTHUR ROCHA - Perfeitamente. 
O SR. ALBillRTo SunEK- ... mas uma medida qualquer 

iltssas elementares. 
O SR, ARTHUR ROCHA- Para esclarecer. 
O SR. ALBBRTo SuRBX - Nessa. caso, estariamos em 

•mpo defendendo a medida. · 
O SR. D1N1z JuNioR - Está claro; par111 dar mat•gem a 

aue se pudesse defender a medida aqui, 
O SR. AR.THUR ROCHA - Meus nobres collegas, eu nlio 

~esejava cancar a vossa preciosa attencAo. rerdoar-me-.,is 
este gesto, ao perceberdes que não estou defendendo sómenle 
:os interesses bancarios do ex-Brltish Bank, summll·rlamente 
~espedidos med·iant~ ridiculas indemnizações.,. 

o SR. ALBERTO SURBJc. -V. Ex. defende os Interesses 
~e todos os trabalhadores, assegurando a estabilidade dos 
J>ancarios" 

O SR. ARTHUR ROCHA - E' o nosso dever, da l'epre
~enlaçtio classista.. 

O Sa. ÁLBDTo SunEK - Nesse parlicular, já se acham 
lunparados, quanto á. estabilidade, os empregados do com. 
mareio, da industria e os ferroviarios. CumprG extende1.• aos 
demais trabalhadores essa estabilidade. E' o ponto Impor
tante da questão. 

O SR. ARTHUR ROCHA - • , • arbitradas a seu t.alanle 
t~elos banqueiros inglezes, de parceria .com maus brasileiros, 
indejl!nizações estas que se não enquadram em dispositivos 
lesa;.a, mas que sabiram da imaginação rertil o portentosa 
de sabidos advogados, que nlio sabemos, se possuem em suas 
;velas ou nllo, 66Se mesmo sangue daquelles individttos que 
lStio &emt>re dispo&4os a mercadejar tom n miseria do 
let~to da humanidade, desde que a elles tudo cort•a bem. 

Estou defendendo o direito do mais de trinta mH ban
llarios que a vingar esta preliminar, do desrespeiLo á sua 
estabilidade, estario suJeitos ao mesmo vexame porque nesta 
Jlora estão passando os humildes servidores d<l ox-British. 

Sr. Presidente, estou defendendo, ainda mais, o prln
biplo da estabilidade a que tôm direito, em centenas do mi
lhares, todos esses trabalhadores do Commercio, da. Indus
trfa e dos t.ransportes que, amanhlí verl!.o, por esses mesmos 
motivos burladas todas as suas garantias legaes, diante do 
~ruzar dos braços ou da impotencio. de nossas autoridades 
administrativas, flncarrP.gadas do zelar pelo fiel cumprimento 
J fiscaliza elo de nossas leis sociaes, 

E, nós classistas, nlío poderemos ficar indifferentes 11 
•orte de noosos irmlios e comp'lmhelros: Havemos do clamar 
Incessantemente e clamaremos até obtermos justiça.. 

Uma allegaçlo immoral do Bank of London é a de que 
"ispOe de 5.000 contos para indemnizar os fun.ecionnrios do 
.British Bank cujos ncgocios foram por elle absorvidos. In
teressante é que a Camara conheça. algumas palavras ouvidas 
nos bastidores da Gerencia do Bnnk of London, em Silo Paulo. 
Foram' ditas, em caracter confidenoial cuja veracidade foi 
garantida. Nlo nos mJ $ VéPO!eiiill, 11taa Ga.dD, a res
pc-nsabilida~ essoas que noa comrnunicarsm, ~
moE~ a~ duvi a em relttlal-as á Camara dos Srs. Depi'r.t 
taWMf. 

O Gerente do BJ!nco of London em São Paulo di11ser~ numa 
rt>da: Compramos o British por f 500.000 -, e podemos dis
llor do mais 500.000 libras além dessas, para nii•> accoitar. 
~&.a os empregados desse Danco. 

O SR. ALBERTO SunEK - No anno passado, quando Uve 
unidade de proferil' discurso em defesa do!l bancar· , 

a opinião abalizada de um banqueiro brasi!elr !!la 
p quo mo dizia hner realizado o London o me• 
lbor ne~s ató enli() feito no Braªil, _çp acquil!içll.o do 
Britl&h Bank. ~.,cl!sa .oPeJ.'.u..cia~on teve lucros cle .. 
''ados. 

O SR. ARTHUR ROCH.\ - O aparte do nobre collega 
'em jllustrar as considerações que venho adduzindo. 

E ou nlio é, Srs. Deputados uma affirmaçil.o cynieal 
O Bank of London, tomem nota Srs. Deputados, e nlio o 
,B~itish Bank, separou a importancia de 5.000:000$000 (cinco 
m•l contos) para pagamentos de indemnizaçOes aos funccio
llarios que fossem demit.tldos do Britisb Bank, cujos nego
elos foram por elle absorvidos, e está pagando essas mesmas 
~dt-mnizações mediante recibos entregues aos liquidantes 
,(t~mprcgados do Bank of Londou) • B' neces.sario que a ca
mara conheça n maneira das distribuições dessas indomnt .. 
1açõcs. Em 6 fillaes do Britisb Bnnk no Brasil, só os Geren
... e Sub-Gerente, conforme calculos que nos foram dados 
•orno n.pproximados da verdade, mcnctonam que esses 12 
!(doze) empregados da respeitaval nação ingleza receberam 
terto de 3. 000:000$000 (trea mil contos de réí•\ 

0 SR. ALBERTO SliREK - Veja V. Ex,: OS advogados de· 
fendem-se dizendo que o Banco havia pago quatro n1ll 4 
tantos contos. Agora, V. Ex. declara que só t2 emprog'ado• 
e!trangelros receberam perto de tres mil contos, Quo reee· 
bC.'ram os empregados naclonaes? · 

o SR. DJNJz JUNIOR - E:x:perlen.ela. 
O SR. ARTHUR ROCHA - Adeanlc, o nobre collega 

verá. 
• • • porque os seus salarios eram regios e porque assi111 

o exijam OB Interesses das respectivas representaoões. Oa 
outros trezentos e tantos funocionarios que eram obrigados 1 
eustentar apparencia incompativel com os seus salarios in· 
fimos, apezar de dezenas de annos de serviço iriam recolht'J 
e partilhar, entre si os restantes 2. 000 contoa e J1Ue1 nóte111 
bem, daria uma media de menos de 7 contoa de reia para 
cada um. E' ou não é uma injustiça .clamorosa que brada 
nos .céos? Qual teria sido, ant.es da intentona de Novembr~ 
de 1935 e qual tem sido a orientaçAo dos Syndioat.os, e, es· 
pceialmente os Bancnrios, tendiam para a revoluelo social t 
J.lreconisavam a lu.cta de claa1e, pela "iolencia. Actualmente 
eu vos provarei que, as altitudes do aotuaes dirigêntea do! 
Syndioatos de Banearios, dest.a Capital e de Slo Paulo, O! 
vunguardeiros desta questl.o, foral!l enquadrados, absoluta
mente dentro das Leis de aecordo com o que Já disseram, em 
20 de fevereiro o meu disLlneto colleg'a Dr. Morno~ de An
d:-ade. 

Quero, porém, que as palavras do nobre Deputado e a! 
quo ora· estou proferindo fiquem comprovadas nesta Casu 
pela transcripçiio dos artigos publicados nos orgAos ofticiaee 
da Imprensa de.sses Syndicatos e que peço permissib para lP~ 
os neste plenario. 

O t 0 arligo foi publicado na (Vida Bancaria) no dia 3C 
de seteml:u'o de 1936, numero i63, orglo officlal do Syndical~ 
dos Bancarios do Silo Paulo sobre a direccão do Dr. Franciscc 
de Paula Reimão Hcllmeister, uma das primeiras victimas des
~e monstruoso processo. O artigo é o seguinte que passo a lê r: 

Caao Britiah. Bank - Bnnk of London - Acç4o desae 
svndicato 

"Desde que surgiram na imprensa, os primeiros annul. 
cios da encampação do British Bank pelo Bank of London e 
prevendo o andamento do processo, com a futura simulação de 
uma "liquidação", com intentos oocultos, não só de ferir di
reitos respeitaveis de bnncarios, como de tentar um ataque á 
Fazenda Nacionalt esLe Hyndicato não so recolheu a um mu
tismo covarde e a uma apathia, que seria connivenoia á burla, 
mas tomou, im.mediatamente, todas as medidas acauteladoras 
dos direitos do Britlsh cuja violação é cujo silencio sobre a 
mesma, constituiriam um ultrage aos direitos insophismaveis. 
nüo do uma parte, mas de toda a classe bancaria, 

Apercebemo-nos para a luta que se os offerecla, reunin· 
do todas as armas de que mais tarde teriamos necessidade de 
fazer uso. Assim, o nosso ponto de partida, para a empreitada 
que iriamos assumir. consistiu en1 conjugar ns nossas fbrcns 

i
ra o combate. 

De posse de documentos preciosos e pareceres jurídicos. 
nosso pt•csideute seguiu para o Rio de Janeiro o Já. depois 

enlen(limentos com a Junta Governativa do Syndfcato de 
ancarios e com os funccionarios do British, reunidos em 

sessão permanente, durante uma semana, entabolou todo o pla
no de acção, seguido e melhor desenvolvido pelos colleins 
dirigentes do orgAo syndical da classe na Capital Federal, 
com o apoio dos demais syndicatos. 

Certo da opinião do illustre Sr Dr. Agamemnon Ma
galhães, dlgnlssimo Ministro do Trabalho, de que a causa 
dos funccionarios do British lhe ero. mui sympathica e re
cebi~ todo o seu apoio e que esser trabalhadores teriam o 
diretto de ser transferidos para o London ou indemnisados 
por perdas e damnos, o nosso pre~~idente regressou da Ca~ 
pita! Federal, estabelecendo-se uma unilio de todos os syn
dic~t?s bancarias das praças em que o Britlsh exercia suas 
achvidades, dando-se plenos e geraea poderes ao Syndicato 
Brasileiro de Bancarlos, para numa oentralizaoi'io de esforços 
dirigtr a defesa da classe bancaria em geral. E o procurador 
exerceu e e~tá. exercendo os seus .P.Oderes, numa altitude im
peccavel, ortentando-se sempre dentro da ordem e da lei, nelo 
que, temos conflanca, dentro em breve será resolvido satis
factoril\Jllente este dissidio, 

. A nossa accão tem sido lambem de calma, de ponderação 
e I.\COI1$elhando sempre a maior e absoluta orflem e disl'l· 
pUna. 

Para o deeôrd da nossa proprla dignidade e da soberania 
da noAsa Patrfa, aguardaremos confiantes o final da questllo". 
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Vejamos agGrn como o Synclical.o Brasileiro dos Bancarioa 
dessa Capital ca~nra a questio: o "Bancario" do Janeiro de 
tD37 traz dois arUgos QUe julgamos de toda a opportunid&de 
o que queremos Junl&r f. eate dl.scurso - l'm sob o ULulo 
A quest,Jo London Britieh", e ootro o ~Bank of London oi<» 

respeita n~ leis". EU-os: 

.. A QUESTÃO LO:SOO:S-BRITISH 

t\.s ditriculdades que vêm experimentando os .ban .. 
carios. do British Bank, para ruer valer oe seus direitos 
á c.stabilidlldo tem sido ultimamente at.tribuida á mA 
ot·ienlaçl1o adoptada pelos mesmos. Ha quem altfrme, 
que outro teria eido o desfecho da rumorosa contenda 
Ee não Uveeeem os funccionarios do Brit!sh Bank en
vorodado pelo terreno das invecth·as, preJudienndo, do&So 
modo, irremediavelmente, os 'bons pa-opositoe do Bank 
of London & Soul.b America Ltd. 

No intuito de restabelectr a verdatle dos factos, im
põe..ao aqui um ligeiro retrospecto dn questão. Quando 
chegou ao British .Snnk a noticia dn abso~io dease 
l:Janco pelo Bnnk ot l-<NK~on, procuraa·am os íuncciona
rioa nber do Gerente do Banro tncort>Ot'8dor, qual aeria 
a sua sorte dca.ntc do no\ o estado de eoasas. Nio lo
graram, porém, a minfma eatiatação de parte daquelks 
cidadão britannico, senão quesi doif4 mezes depois da 
annunclo.da ineorporaoAo • São eonhl'cidas, boje, a.s razõea 
que determinaram a demora de uma respO.!'la que pu
desse t.ranquillizar os bnncarios do British Bank, mui• 
lisaimos dellee cou1 pesados encargos de familia. 

!~ que o gerente principal do London Bank, nessa 
oeco.slilo. fareJan com os seus advogados, em altas N
peculaçõea Juridicas, n formula que o habilitassem a des
tazer~e dos empregados brusil~lros st>m onll8 para o 
seu Dam~o. isto é, sem a obrJPCio de recebei-os como 
seus cmpregndos e sem ter de pngar-lhes a indemnltaçlo 
prevbta em !el. 

Se ollklvog-ados do Londonbank conseguiram encon
trai 1.. meio de contornar a lei quo gtu·ante a estabilidade 
ao.s bancados, outro tanto, porém, nüo puderam fazet• 
com 111laçio t }ei n. 62. que, como é notorio, rege as 
fndcmnlzaçue.s deYidM pelo empregador no empregado. 
Assim, passado o pe-riodo de eaLudo de um plano infame, 
que telizmt>nle nfio pcjde ser executado na integra, veio 
a resposta. 

Laconica, trln, \'erbal. O Sr. Edw ards, gerente do 
Londonbank mandou ne~a occasUio Informar os banca
rios do Brilish que o eeu lJanco ap1•oveitaria em seu 
quada·o "a titulo vrecario" o nuuor numero pOBBhel de 
runeciona.rlos. Os qut nilo o fl)S!em seriam indemnlzados 
na conformidade da lei. Ao sor-lhe obt.emperado que a 
indcmnlzaçh da lei n. 62, dada n sua ex1guidade, nio 
p~·in resolver a situação dos runcclonarios antigos, 
cuia Idade avançada nilo-lhes permiLtia consesuir novoi 
ernp.rego.s, re.Jpondcu q~, embOl'a deplorando muito a st
tuaouo cru qu.o se achanm, não ma-la poderia fazer por 
ell~. De pruee dessa declaracão iructal, cminent.cmcote 
agrt',esivaN procurat•om os funccionarios do Brltish Bunk 
escolhct• o caminho que, de aceordo eom a eli, melhor 
consult.osse os eeus interc-ást'l. Rosoh·cram por isso 
pleitear a estabilidade quo a lei n. 54 Ih~ assegura. 
A ab!orpeio do Britiab Bank era questão do domhlio 
publico. Noticiaram-na em t8 de Julho com luxo do 
detalhes, todos os grandej Jornaee iqlezes, inclueivc 
"The 'J'im<'B", "The Economiat". •Tbe Financiai ~W'\J", 
.. BotU'd of Trade Jouroal", "Tbe Financiai Times", 
eLe., etc. 

1'odoe eongratula\'am...ee com as Dlrectorlas do dois 
Bancos que "elinairwrtdo unuz de•necellaria concurrmcia 
enl~ ri, tlinham itmlor a formar "m unico banco (Of'te 
ingln" ("The Financiai Times"- t8 de julho de t!~3G.) 

Na defrsa da lei da estabilidade, empenhnram~c os 
bancariM do British em n.spot·a contenda que dura já 
seis mozes, e, como resultado logico. aoirrorum-se da 
tal modo os anfmos, quq_ as perspecli de um enLendi
menlo nesse terreno, tornaram-se praticamente invia
''&Í$, Aliás, uma solução inspirada no principio da esta
bilidade, pre.suporia o reatamento de relações amistosas 
t'nlre empregndores e emprepdos, Jí n esta altura im~ 
poe6ivcis, depois de tantos mezes de rude lililio. 

Considerando o novo estado de cou~. que n mf. 
fá c a inlrunsipmcia do Loodonbank creéra, julpram os 
bancarias mais conveniente em ~irtude dos motivos ex
poetos, abrir miio, uíio dos seus direitos ll Ntnb!Hdade, 

'mediante uma lndemnizaollo mais Jueta, capaz de prote. 
ger os qoo em idade avanoada, nio mais eaUvesaem ~ 
('.Ondições de ~'&iniciar oa.rreira. A8sim, baBeado8 no ar. 
tiro 10 da lei n. 62 e no fact.o de ter voluntaria a li• 
quidação dO Brltisb Banll:, orientaram oe 98\18 pneos no 
eenlido de lbes serem proporcionados pelo Ministerio do 
'l'reba.lho, os meios para um ootAMtdimeoto pelo qual se 
harmonizn.ssem os int&reNea em choque. 

O Londonbank. entretanto, pelo seu representanLe 
autoritado, fez saber que nio entraria em nenhum aceor
do c que iria. a Suprema COrte, independentemente do 
que pudesse resolver o Mint.terJo do Tra.balho. JuaU
fica essa att.itudG deante da campanha de iinpreMa quo 
lhe movem os tunooionnrios do Britleh Bank. 

Nlo procede a allegaçiio. Quando os banca rios do 
British Ba.nk reclamaram umo. indemnizaçAo melhor, fi
zeram-no unicamente c.sLrlbados em razões de ordem Ju .. 
ridica c sem um vlBiumbre de esperança na problema
ticn bôn vontade do Londonba.nk. que, aliás, seja dito 
de passagem, JámaJs exiatiu, em tod!l o decurso deste in
feliz dissidio. 

Oa tunce>ioniW'iOS do Brilish &nk, homens de cri• 
terlo e dignidade, que os longos annos de vida honesta 
comprovam, prezam e respeitam a dignldiwle c reputação 
alheias. E, quando se a.balançaram li campanha pela im
prensa, níío o fizeram st>m antes culdndosamento sond~tr 
os desígnios do Londonbank. Conseque-ntemente, elo nad'a. 
tem a arrepender-se. Agiram o agem com os me1os de 
defesa de quo dispüem o.OJ fra.cos. ' 

E si, esgotados todos os rccur.so6, quando nlo lhes 
fôr mais possível lutar, quando se houverem eompene
tt'8do realmente, de que as leis trabnlhista.s deste Paiz, 
niio pusam de uma burla, eerá n;Jnda esse o melo a que 
t.t'rllo de recorrer para cxpõr o Londonbonk ' exeeracio 
publica. E e«lão certos de conseguU-o." 

O BANI\. OF J,oNDON NÃO 1\I!:SPEIT.\ AS L21S 

A situaçlo dos emprepdos do ex-British J:lonk 
~m face da encampacllo, deste pelo Bank ot I.oudon 
ainda nlo chel(lu n tcrmoa· quo pcrmlttam encarar 
com conflanoa a solução final do caso. As ohieannR do 
que vem lançando mio o Bank ot London par~ burlu 
aa tele do palz tt>m ctnclo resultado em aliNDS eoctllre& 
onde n influencia do hanqueirismo inglez é mni8 torto, 
porém em outras espht'rns as suas pretens6es illi
cltas tem reeibido uma Jualn c merecida repull'la. 

O desprezo que uaes banqueiros estrangeiros \'otam 
nlio só á legialação trabalhista com lambem aos orsloa 
Ddmfnlstratlvos enenrrerndos de zelar pl.'la 311K ritol 
cxecutão, é de tal ordem que Já snhlu dOR ba11tidores 
para se patrntear em actos publicoa. no correr de J,.ro. 
cessos officiaoe. 

Vl'jn-se, para c:!templo, o que ornorre.u com ' pro
resso da Juntll dn Cont\lllaclo c Julgamento de :>nnto11 
no qual o Bank oC London foi oondemnado a remtP-gur 
o runccionario do ex-BrlUsh Bank. Fausto eanlof. 
l<'llho. 

Quando ute oosso cotlega necfoMu o Bank or 
r.ondon pela aun demlasllo injusta este, com 110lemnc 
desprezo pelas not~sas lrls c pelos nossi)S organismos 
derimioorcs das controvPrtllns entre patrões 1.' emprr
gadoll, nlo tomou conhoolmenlo do processo, ten·:ill :IP.s
acatacto a autoridade locul do Minfsterio do ·rrabalbc, 
declarando-se revel. Pois bem, n!io parou nhl a ou
sadia deS6es inglezea pouco cum(ll'idorN de APua de
veres, lnsoll.'ntemt>nte requereram ao Sr. Ministro a 
ll\'ocnção dl'ase mCAmo processo do qual niio Q'Jlzer~m 
tomar conhecimento anteriormente. 

E' a ehienna em aeclo. Condemnados em Santo•, 
em processo regular, quizcram reformar a Mntenta 
pela violcncia de uma avocaclo dirccta ao Julgamcntl' 
do Ministro. 

Quo juizo farão tat's lndividuos das nOflllas anttJ• 
tuiçlies! Será. que ellee Julram estar no Sudlo ou em 
Bornéod 

Felizmente n ropu1aa QUI" semelhante J\rOCMsG 
provocou no Ministro do Trabalho foi c113cielva. O Se
nhor Ministro Indeferiu o 1)9dldo, apoinndo-~., na tn• 
formaçiio do insp~tor rnginnnt que <'Vldcnriou rlora• 
mente a chicana do<t alt\•ogndos Cinfellzmcnto hrasl• 
leiros) do Bank of London. 



DIARlO no POll L~ IHT~'l'l \11 Mal'f'o 1lt' i037 27631 

E' tempo, Srs. DeJiutados! E' tempo de nlonrmos n cnbeott "·rciso prirt. '1 eonquista P ~,o.,·..,a~ão Jaquolla dilaoa lfsslmn 
a di&er a rsscs cavalheiros: "Sre. in;lczcs, respoft.ac as nossu . ., J\'ip,•i·J, llll'll ~ll~ __ sc c mb::rcou com 11111\ _ ••· muitos pa-
lefs, ou nós seremos obrigadoa n enxotar do nossa tcrt't1 todo lf(l,.; e farn!IIa!. :J~ui.ncs. DcsombnrcQM. ftllou tüo rljn 
cquclle que nos queira menosprezar. faltnndo com sell6 deveres, posir:iío e rorffn doa lNl,lío:~ da XoçtiQ. ,Jt Gahctés, que do-
nlo re3pcltando n~ l•lis do Pniz. Destes não precisamos, nfio nn,·nm todo aqaelle dis~ J:té o Süo l'rancfseo (as-
nos ta1cm !alta. silo falsos oollaboradorcs, e nssim os enxota- lidos dn nlgons france~t•e) 11 r· fot nece.aeario ir ga. 
remos, co1no hospedes lndesejaveis. Nós vou pruvaremos qu11 nnrJo n palrtll'l o que Jbl! '1 111 ·r 1· lcguas, saindo ferido 
c Brasil ó dos DraslleirM, e só doe Brnailolros." uma dn~ re,etldr.s hnr 1 ,. • quo no~·buros dél'll. }'oi 

Concluindo, Sr-. Presidt>llW, 6 meu dCSdjo, 6 deado du endn \'llr :as fmtda~úcL rtflqul~lnndo, dlftl do l ~rreno· 0 
todos nós, que os direitos dos tunecionarioa do Britfsb Bnnk .v.irlarfo.~ de sua hu:··1 • zn e dn fn-I'Liiidndo f l r ia muito~ 
sejam ret<t>cltados peão l1om·n d-o noer& l>nlra, pela honra dl, rJt•B t1o Rcln,.,, I til lmccAu o qualidade. f1• , vnri~ 
Brnsil, pt'ln honrtl dcgsc Paiz, quo amamos, pela honra desta 1P0 " hob1tar r 1 Pt'rnambt•co, ()Ode procrearum 11, 1 ~ 1 • 
ferrn dl' Sonln CrltZ, pelo entp•ondcclmcnto do noaso Br::tsil. .:Je!lcl.'nl'l,.-; em eujr t:nlor ., ucnei'~H(áadt: comistitl . 
(Mitilo 'lf'fll. P.rlma.,. O m•rrdur é ctt.mprimentBdo.) ' " hb~Jill(fll, tlu Patrw. - (ll fstorla do. Amc1•ic11 Por lu-

O. ~ - - \'1.1 uUY.i.r a r · YlJ}:'!':~!!~~~~~ ~:. . > • ~- tJ ,if'fsconúe do Porto Seguro brilhante c erudil.o hi~lo 
Ma.ljlcfro do seeulo passado noit tlt\ oslo depolmcnl : 

1 · • -dos duu antt'rfores capUonh~os (Süa VicenUIII n 
hcflu!ndo uca!:~ d<lla o quat·to conton:At·lo dn fun~.:~;:l\~ 'de 

Ollnda, bcroie11 cit.la lo brasileira que a c:>loniaaçãn L· ".u
(Ul't.l'l rnndou e ch·Uizou em nome dn Corôa, fonlc .:c n 1 ;ao 
naciooo!itlfnB, c:::-C'r(laUJI pernt-mh~t.Gnn. propomos n i•rçio 
na aet.a do no!IMs trahalhos de hoJe do um volo fln "za•ijo 
êh1co. lrlcrrapluu.do-Pe eongrafu1at.oriam<'ule ao ~no ~~~ 
J•hor Oovt>rMdor do Estado de Pernnmbueo tJ ao • r l'refclla 
do \lpnlcipio de Olil'lllll, 

1'411A flf'fl ~llof'Üfl, 12 t'e JJIQr(O c:f4' t937, - nll'n#rtn A/Otlf'(t, 
- Ã:.,.,,,r,. l'.nmonw, - Dltn-Í716ft.t V·ifirc&. - An·arin tle Góc1 
- Artltffr t•m,.lcta.,~i . - Mnrio D,ni,...e•. '!leitor Jlma. 
- Armtt.t Din11. - Tei.:teil'fl T.A!tc. - Ar111nldn a;f.tlo.t, -IUfltJ 
11,.,.,.,, - Atlmplllf Cllbn. - Si"'iiu nt.,.btt/11. - Carào.t«t 
Avnr~. - Silt:'o Pel-lf'? T .. eil•lo. - Stmerillo •cri•. - &!ttalo 
BnrbtfMt•. - &or/.tltn -,l11i11. - T .. nui'MV'n 114' .• Net•flll.- Bflrro& 
l't'nlcllll". - -:-.:uv:e•• a'e Ollvt:im. - !tltiNif'l. 1KNinr. 

O Bf, 'lfotom))ert41 Mo•n ( UJ R ~~~~ ·,. ~tcrH) - f'e
nhor J1rP'U:I •nle - 81-s. Deptllad(l!l - .. wnJJ v~!l na bis~o
rJn oo Pt·~ ·1 pnflemM h•r :~ f<•hcitlarle dê apr~iar a pas&ast'Dl 
t.lt> umn ti~ 11\o llil'lltricath·a como R qtte boje tra-nseorre. 
rommPmoralWo o i" Cenk11"1rio ria .f' 111d•eão da Cidade dn 
Olinfln. Ju~olàl ,·, a homena(ft'm do hl> nrBsilf'h•o pelo ptllsadO 
Jaerolra qu·l , I , "l'!fll'~t'"\lt' • .~n!~lyr#do O"l CaetM dceor1·idns 
ne>l' alborPR Jn \QJ.mizaeõo. Olind~ nos apresentA como pa
:odhrm" rl:a (•l•1 slo~oo-nmcnl9 il.illaa. Sua hlslorin, ricn 
com frilo~ gaorl~ 11t• dl'!.;Lnt'll 01 n a'! ctkes mnis m·iiJ~antes 
t' mni11 vh•a.t~ onf' tlltmJnam loda51 ~ - paginas do llvt'o elo nnSJlo 
pall!lado " pTO,j(•clr '- "8 rnio,o 1 ' vividos de PSJ)orrncn no 
.uturo. R:lziirs sohr" :u, n" t•n{into rio nosso Já copi011o de
eumrnto. para ju::li~ · 1 :· o t•l' lhe tiP. que somos pO&suJdos 
~nr fr.c~os q\tn enrill'Jf'l''''· 'l i~ lot•ia do11 q.uc concorl'l'l'em 
!)nra a fo:'lll~ ,Jt> n"l• 'l li.' u\onolidndle. ~ dos que nos lt>ga-
nm r:'\cmnl,f> rJi,nn~t " • Ir tt ·•;• nta;o pnrn que tenhamos a cn

l~zn rfc I'TUf' ns imil1mdo " '"'('~ ln'l'nndo n mf't:ml' st>ára para 
u t'nlhl'ifa rle frn:lnl' f-emall:tnles, R.P~am toda" n11 chronfens 
fi~ 6J)OC:J tl'T" llt)S t 2 ct.3 rJ I 1.' I ftf, 1 S37. J)uarfe r..ecllto ~oir~ 
lant:nr. o" f.vr.m.rnE'nto!l FI , ·.. olc ~ru:t CntJU.anin na rwqu<"nn 
p.A·oacilo til'' nmtnrull\ . r 1·~· ;. ~tO!. Cl-bt-tú, n a qae elle dPu 
if rlt•nomimu•:to dP Oa•tllla. l:wJiiliznda f'M ""!'USo alto. Yizinhn: 

n·nr ·e lU>t' lndall qunli·tn1t:o~ dclieioso". l!sp<"diu foral 
l'tmstifuindo 111'11 prf.mnn:n f"e trrntA nn(' houve •por bl'm 
Ih. dar n ennrlrmar 1:1-ra il'lf\Jll'f' 41:~<1 ln:~cl«<s" para ser sel'\·Jco 
f' de :odo " 1.1Cn ()f•'j n " pu,·nadorell 61-tln" - a terrn oue lhe 
i)tll'f'rt>rn tA,. "lfnl'fl! ·!lit:flH!llo l)lln\ s fundrr uma viiJ.o". F•
elt'r flrt''l•'mler~fl ' rfo gt":<n:fE· P:tllc I C"'Pitnnfn de Pernam
i.OUf'O rof, S~m d <111, a Jl':tnde PO~L df." admira mA QURli-
dfttft>!' qttf' cxflx· 01rn "' r.~~t-4!1" I! a vtri fie seu illul'ltre run-
illdnr. ~., ~>e' ''"" torto.; <•a h!IIIOriad.s f'm enttmt>rar 011 
•Uribnln~ fJue J)l.!!ffn!lli'rn·r: fo"Pt' ll'rnntJ,. llnriío. Sua ob:-a é 
na · fi,·lttllt!. 1 st>n mi'JhOl:' nltP.tdndo. l<"!IIA toi bem o rPfnto 
fiPI d'o .. H016 I'OPAI" Uo:lt:lldO por Th. !iylt', - "0 IJO
mPm JrR\'1', rrN'ndo I'OmO llemprc dP in!II!St ia~. poude es-
perrl' pncit#lemenle 9 p~!!lt'fllamf.'Dte !IA l'!.l t"ÇRr por f111er 
!lua" obrl\ es~te, mele. &hwando sua obra e Meus feitos va

OII \'t'r <1\c ell~ m~rc~e !tm loqar do destaqnd oo eulto que 
•'H'Iflil,~os verdad<'iros hc·J·•~e'l ~nlto que ae5o o pro
rio Gn ie. "se tor:la Jn~:o:primfvelmento pr~cl : o mais 

sola• r 111e se pt\de eorl)ntror na hora presen ". O tes-
llnnl • üe ~ba<ibüo da Rocha Plfta, quP. foi um r.- malo

'lls 1 ~ rrtto:S de ,. cól qu& pPrnnbulou por lerras dn 'orica, 
P" Jortr~ Colon;n!, n·1s deixrm rste vnlioso depolm &o: -

11t 11 , sta ~apitanin ( Pernnmbuco) El Rey D. João J1 .~ Du-
e ~o<'lhn PcrPha, fi!ho :: .. tJe Gonçalo Pires Coelho, Se· 

'" •I• 1-'i!gu i •· .• Dor ST:tnde'i aerviços, que na Indhl lhe 
1 n; r.om ns c.nbed::uss, .tiuntou muita11 náos, gente e I • 

r· ondo eomeoára, porque antes tivera ~·w 
11is~n t:ortia, ll' que chama primeiro a noasa 11Ueuollo ú. «fO 
õtch ~c' ~ro o ''irtuoso Duarte Coelho: - Pc;.·oantbu!Jl•. 1'1-
J•ha u ibo, nlém do eoracfto robuiLo, a necasaoL'la a•:·ãW c 
rncdl 110 deaeJo de gnnho eítsenclaea ptU'Il lltlar no llllllllÍo d11. 
~~orla o dn fortuna. que se lho aprescm.ava... - r{lliJLol'ill 
uoral dll=nsJJ - 2• ed. r,ag. 17}, 

Ho:li nmcnlo enf.I'e os cull-orcs dn Histor=a tria cerlo 
J1ocba l)o mcr;roo dettocado t•clO\'o c uu rldntl~ Pt'IÓ 
\alo1• com ~o se impõe, Dcllo silo estas mag lcns Df;l..._"elll
~õ"!': - A pitonia rle PcrnembttN roi~ das' que nri-
111811'8 se }lO\' t·nm, c tornou-~ l~o multo por•tanlt•. t•ar'lt 
l!lSO eolleOrrel niio só um conJuncto do •J ~ik!s P.~I'PJ)tio-. 
naes, como 11. o~mstancin do h:tvor t.oea na pat•tuh:l flUe 
se faz, a '"" 1t10 tn IJ1U! re11nia t~tcnf'itiod~ eZC6t!cntc• IJDI'l1 n 
ditfieil missiio c iBd:l. ao~J cJooarar.os. 1.1unrte Gol'lbe nli'm 
de um c!lpirilo 1 ,.., 1, JMlStui& ~nt'ecte~rre e A'<'DCI'OR~. Era 
epero.o, J>Ol'et.'\'Cl'an n sewuro, nunt>a denlto faellmenlc a 
1 mbaraço~J de \'Onlnd .aeimn das conti meiaR em qtte se t>n
''ODLl'll'lo'll, lHisl.orta • Btoasll - Edi } t,;enlenar-itJ - pasl
nn U3). 

E um sern num~r-o , vaUo!!i - llnn' opiniões quo acrltt 
rast.idiOIIO enumet·at•, parA l1 ~.u 111• 1 a.i conwrovonLc• óe que 
"n merllo pessoal, quontlo' ll!·Ja.l ' Nn t::.t"g '·irt.uiJI.lr fc\·e 
,.empre fmpoctaneut portdl't' •I'' . . , Buo.rque de lloilnnJA). 
'to pnt• de tfto brilhantes qu11• ·ln rJ ~ mornes releva ainda ob
!16rvar o e11plrito dueldo e ollt'l • ·lrto de admtnish'BdOr de quP 
P.ra dl>lado. Silll.ll inieiatwa:1 (lMllll'll"l-!1(' fundamealllcs n 
'ida eoonomie.a e social dn Capi 1in. Elle viJ e sentiu n TPrrn 
r.om o earfnbo que Inspira u11 J, " •·r im:mtos, ao egrurilt• 
t1e eleloilo- R'Nlis ,-otndo eo T li ·ai 1 • •to qui.! "' \'l'JltlJI·a. Tra-
l.talbando parn ampliar os " 1- r 1 ,,. pcuo&es etle ostnvo • 
conetrulnrlo uma ebra Jl1rl\ r Ml\'~"~" 1 scculos eom ns im
prft!sõf's fnapagaveill 11P !ffl grandf> opulso!". E' gue tod:t 
obra bem- tundatiA Lrn1. •• tn ri o ,.rmh .1 t p~rleldo que ft n 
caraeterfldien do qu" ~ terno. O ~l'll ogtonmma de ~!\o. 
na suas .brilhantes intci,!ivb f' n Rlt:t , dnciosn acU,·!dMe 
niio J)efJel'iam M!l' ~JI~ tk"!!rtpta!l fio Qu pesta pn•sngem dt• 
Vl1100nde de Porto !o:9ftro l!~lmn .1ft eH.atiO - "Prom&.~n 
tambem por ~ o~t modOil elite d. e1'e net o os ea~amentn~ 
dos primitivO!' !'Oio~ ro ma" ln•.li.l" da l n: ,. o lftt'smn 
r.onUnuava a fBZ4'r lflm o~ antros {:{U • ~u:-ce~amf'nf~. t> Jltlt' 
Ann ron1a manrfa'·• ;,., nüo 111ó de P01 tugnl, ronM tfat' CliMrlll" 
P tia Onltzn. A 1. onift pro~~>tsva n otboe: indU!IIria "'' 
~~seuvoh·ia: e n •nrm do Fstndo Cl"f'!ICia a par 1 • df'l nonala
l·.io e doi particjla,·e~ • .\8 tlCeu~ rle cad:t (jlpl romer:n
\'Dm n extNmltr-1'r. •lefinilivaméllle. t•ns enlLi\rt~ram o aJ-
Iodiio. outros a ennna. mnll..o-\ &!'! matltimeote»:; ea ,.ra'lt 
ttt~drriro nu !''oA, nqnt'lle~ ft.>rreiroe m1 carplnteh Tanfn 
paz e pro~pr> rJt> deviam tiJZ<'r atlrabtr a Pl'rnn mtll .. 
los colonos na dM o\ltrns capltaatu, c sobro tu dn d•! 
Porto Reinli•· - quo nio so alt'morlznvam tia -rRPUl o d,, 
l'igoroM ro os dclinqucntPs, que em Lorfas aR outras pitlt-
nlu a.rJq1li t·la Duarte Coelho. da qual reput.ac;4o tinha •llki.\ 
o Robcra1 o qu<'m davam do tudo conta, niio só o dona do. 
eomo alg ts dos colonos. 

Vi.o tudo Pm boa ma~h&. Duarle Coelho nil.o duvirl 
Pmpaoe nder• nm.a vlqem á Europa, para entabolar contrnd 
com , ns rico. mereatJore11 sobre a con&trueçlo de obrn~ 
para brieo do a sucar, medilm~e coni:N&ões que lhes faziu i 
c e~oueos annos já tinha ('M Rua caJ)itnnla vnrios-enrenbos 

. r .. bando bons eolono~ imponrlo a disciplina 8 orranizantlo 
mel odleamcnte o trabalho, ndo lbe faltaram os faetoreA prin
clp s pnr;a o deJI( nvolvi.rnent() e progresso maLeriol de sua 
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Damos a seJUlr o despacho do Sr. Minist"o a que 
aos referimos: 

Bank of London & Soutb America Limited, pedindo 
avoeaçlo do processo relativo a reclamaollo apre$en
'ada oont.ra o requerente por seu ez-emprepdo Fausto 
dos Santos Filho (DGE i. 215-937) • - Archive -s~ de 
acoordo com a informaçlo do Jnspector l'tgional. (kstt! 
despacho ·se refere a seguinte: "Beja-me permiUido de
clarar a V. Ex. quo o processo correu os termO! re
gulamentares não par('cendo haver motivo qoe Justi
fiquem a pleiteada avocaçJJo, nlo só porque a r.naterio 
alleanda pdde perfeitamente ser apreciada e julgad·1 
no Juizo da execuçilo, para onde Jli foi enviada :1 ';om
petente cópia authentica, em obedicncia ao que pres
crevem os arLigos 21 e 22 do decreto n. 22.132, de 25 
de novembro do 1932; como tambem porque o recor
rente dol:~ou o processo correr a revelia, o Que im
porta em dizer que nlo póde usar do recurso de avo
caoio, do acoordo, aliéA, com o prinei pio firmado pelo 
consultor juridieo desse MlnistE"rio de que "a parte 
revel nlo tem diroilo, em hypotheses nenhum:1, no re
eurso de avocaclo"). 

NB~HUMA D&KlNUIÇÃO D.\8 GARANTIAS DOS BANCA.l\108 

' Conw o !Unütro do Trabalho '" dirigiu ao da. Fa.zenda ll 
propolito do caao do Brituh Banlc - Ao seu eollega da pasta 
da Fazenda, o Ministro do Trabalho dirigiu o seguinte aviso: 
f "Tendo informaçlo de que o British Bank of South America, 
sociedade nnonyma estranaeira, autorizada a. funeeionar no 
Brasil por decreto do Governo Federal, sujeita ás leis brasilei
ras o á fiscalização bancaria, conformo o decreto n. U. 728, de 
f6 de raal'(o de 1921, encerrou suas portas sem ter préviamente 
&-egulariaado a tiU:\ situação com funccionarios brasileh'Os, quo 
reclamam o reconhecimento do seu direito, solicito a V. Ex. 
as providencias neoessarfas, por intermedfo da Fiscallzaçlo 
.Bancaria, para crue não consinta na pratica por parte daquelle 
banco de qualquer o.ot.o que diminua as pranUas dos referido~ 
runceionarios, mclusive a baixa da lioeaça para o funceiona
mento e sua11 c:msequencias, pois .. e::c-vf• do mesmo decreto nu
mero 14.'728, nenhum banco estrangeiro{ autorizado a funceio
nar 'tla Republica, pdde fuer qualquer ai eraoio no seu funocit~
nament.o sem a prévia audiencla <lP Fisc&Uzaçllo Bancaria e ap
provaçüo da autoridade superior. 

Aproveito a opportunidade para apresentar a V. E::c. os 
protestos de ol.ovada estima e subido apreço. -· A1a»1emnon 
JI(I'(GlA4e6." 

(Do Jornal ·o Globo•, do dill 10 de maroo de i937.) 
Eis, Srs. Deputados a actuaçlio dos dois rrandes Syndi

eatos dos Bancari01. Time v«Ss outros que sois membros deste 
lepslativo as conclusões que se vos parecerem mais eonsen
taneas com a realidade doa factos, quer no passado, quer no 
presente, quer em auaa eonsequencias para o futuro. E essa~ 
CODSeqUencias, dellas teremos nós uma parcella de responsa
bilidade, se não soubermos arir em dêfeaa das elasses tra
~~~hadot•u, sempre dispostu a ouvir palavras insidiosas d'J 
1:.tUIOS fU!as, de falSOS Orientadores, 

Agora, para qua fique constando dos Anuet desta Caso. 
quero solicitar permisalo ainda para inelusio do seJUinte ar· 
tigo do brilhante Jornali.fta Godin da Forvee«, publicado no 
Correi.o da Manhil., de i2 de janeiro de i937 e um topico da 
Gtueta de Noticia~, de 20 de dezembro de 1936. 

P artiao é o seruinte: 

"CONTRA A :MÃO 

B4uqueiro6 e bancariol - O Ministerio do l'raba
lho ainda nlio resolveu o caso dos empregados do Bri
tf.sh Bank demittldos ou ameaçados de demiSBão pelo 
Bank of London. Ora é grande tempo de solucionar es.sn 
incidente. 

Não aer4 demais, penso eu, recapitular o que se 
passou: a directoria do Britfsh Bank deliberou, no 
Chile, especulnr em salitre. Perdeu milhões, e o Br:
tish iria á fallcneia caso o Dank of London o nio in
corporasse. Incorporou-o, recebendo por fSBo, ao que 
dizem, uma indemnizaçlio do :f e pondo a salvo, dessa 
tórma Umpa e decente, o credito britannioo. 

No Rio em Santos e em São Paulo, os nerocios 
éfo Brilish Bank corriam optimamente. Foi no Cbile 
que as coisas se complicaram. Claro que com stme-

lhanfe compllcaçlio nada tinham a ver oa empregndo.i 
que trabalhavam ao Brasil, garantidos pelas no~sn" 
leis, - ao que peD8avam ••• 

Incorporando os neaoeloa do BriUsh, o Bank o! 
London nlio podia (decreto n. 54, de t2 de setembt·o 
de 1924,· art. 92) demittir funccionario algum do in
stituto Incorporado QUtl possuisse mais de dois anuo~ 
de serviço. 

Não podia, mas demiltiu. O banqueiro ing: .. ,, 
pensa que n1anda no Brasil, e pelos \'istos parece qu'l 
111anda mesmo! Para demilUr os runccienarios tiJ 
Bt•ltish, usou o Bank Qf London de um e.tratagcma: 
declarou, peloa Jornaea, que o B1•i Lish entrara num \ 
phnse de tiquidaçilo. Não é verdade. O Sr. Agamc·m 
non Magalhães sabe perfeitamente que isso não é \"Ct'· 
dade. O British entrou numa phasc de itU:Of'JJOr(lçli•J 
e nlio de liquidaç4o. 

O Ministro do Trabalho de\'e solucionar lmmedin 
lamente essa irritante quNlio do &nk ot London. 
Homem de intelligencia, de eoraçilo e de corao er, ellú 
nlio desejará por certo erear um malcntendido de.s· 
all'ftdD\"el que o lmpopularize, sem razão e sern brilho. 
no meio de uma clas.se que é dl10a e semp1•u com d -
ao idade tem até hoje procedido. 

A favot· dos funeeionarlos do Briti!b B.aok, o S:)·n
dieato dos Bancarias vem-se batend<i firmemente c ti w 
desanimar. No momento, a direetorta des~:~ ~{1-iettl·J 
é wmposta de jovens intciJ'8lf8tas. Niio " pôde .V•J· 
rém desvirtuar uma que.stlo teohntcn de direUo t.·nn,;
t.>rmando-a em queslllo politiea. A directorin foi c:t>'lu 
pelos bancarias e urna grande parte delles é, romo se: 
iabe, interralfstn. 

Nüo altender nos Cun:cionnt•ios do Bt•ilisll pal'QlHJ 
são integralislaa, no momento, os membros da dlrl!· 
otoria do t3yndíento pt'Ofis.sional que os defende, •t'l'll 
praticar uma inj118tlça e commett.er, além disso, Ultl 
attentado contra a democracia. 

Passaram-se semanas ,transcorrera.m me~es, c o, 
empregados do Instituto de credito, inco1opor-ado pcl 1 
Bank o! London continuam clamando sem que o pu·· 
der publico os altenta. Mui•os delles, Já desa~imado~. 
desesperam de obter o que por lei lhes é devido e su
jeitam-se n toda.s as eonditõea impostas pelo Dank Jf 
London. 

Solução fal\'ornvel protelada equivale a entcn~:a 
condemnaloria. Iseo de deixar uma coisa como es•n 
para ver como fica, póde ser muito engraçado, mns niiu 
quando se encontram em Joro, como agora, os intere:;
ses directos de eentenas de funecion:u·ios de bane•> 
ameft9ndos de demiBBio e os interesses indireetos d'l 
t~ a classe dos bancarias do Brasil, moralmente en
volvida nessa pendenc!a que o Bnnk of London deseja 
- ou resolvida a seu favor, on cterni:tüda."' 

O Lopieo a que: alludi estA concebido nus scauiutes termos: 

"Os advogndol) do ex-Brilisb Bank acabam de di
TUlanr pela soccio paga dos jOl'naes uma noticia a rt~
PP.!to d'l d;!penBa dos runecionarios daquelle banco, 
ho.Je cnrampndo pelo Bank or l.ondon, que mereee n 
aia~s tm·mnl contrndlcta. 

Diz a referida publicação pretenciosameiite desti
nada a "restaurar a verdade adulterada em noLiclas 
tendenciosas", que os funccionarios do Britisb Bank 
eslAo sendo dt.lpensados em coDSequencia da "liquidação 
volunlaria" dnquelle estabelecimento bancaria e a t>llc~ 
tem sido offerccfda a indemniza~;lo de um mez de ot·dc
naoo por anno do servico. 

Justamt!nte nestas phrases é que estA a myslifl~a
ção· a que vem recorrendo o Bank of London parn bur
lar a JCgislaç!o trabalhista do Paiz com insolente des
respeito és dcesião das Juntas de Cooeillat~o e Ar
bitramento que já eondemnaram, em santos, a rein
tegrar os funeeionarios demiUidoe. 

O Bonk ot London, pseudo-liquidante do Br_ill!\_~ 
Bunk teima em aftirmar que este enll"'u em "ltqut· 
daçiÓ \Oluntaria". quando na realidade ~ que bom• 
foi a compra deste por aquelle, uma legit1ma tramfc. 
reneia. de propriedade, fartamente prov~da por d_o· 
~umentoa insuspeit.al!, colhido& nas pubhcaçõl.'s ofll· 
eiaes inrteaat. Assim sendo, estA o Bank of Lon(lon im 
pOSi!ibilltaflo de de~of'dir qnnloner funecion~rio do ex· 
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nrltlsh Bnnk com mais de dOi$ t nnos de SE'rvlc;:o, os 
quaes têm os seus direitos plenamenl ·· n se~urndc pel~ 
decreto n. 54, de 1 • de setembro de 1U3~ art. 92, 

Arrogando-se o direito de fazer tabula rasa de toda 
legislaclo do Paiz, o Bank of London vem dispensando 
os funoiconarios do ex-BriLish Dnnk, Quanto aos fa. 
ctos de alguns emprt:-gados despedidos Já estarem col.f 
locados em outros empregos, queria, tah·ez, o .Bnnk of 
London que elles ficassem no desamparo. omqunnto 
aguardam o reconhecimento dP snns clmm.o11 nn11 quaes 
nlo renuncinratrn? Já nlio basta o fact.o de preeisarQm 
reoomecar uma cnrreirn em certos casos em idade que 
so n devin cstnr terminando? 

Por que em lognr de citar o mtmero dos t'mpre· 
gados do ex-Britieh Bank damil tid~ pelo Bank of 
London, os aolieitos advogados 111io citarnm ns condi
CiJII em que elles tornm ndmlltidos'l Teríamos, então, 
a opportunidado de verificar n vergonhosa redttccio do 
vencimentos, a renuncia expressa noe direitos da esta
bilidade e a precarlcdude rle lnl admissão feit.a "por 
Mtperiencin ", tratando-se de antigos funccionnriós mais 
do que exper;mentados. 

l\lais nma vez o Bank of London, cnpciosnmcnte, 
procurn deturpar n realidade dos factos. Não hn de pre
valecer, porém. a m)'fltifJcuc;Ao sObre a verdade; n ar
bitrariedade sobre o direito. 

Os funccionnriop do ex-British Bnnk, demittidos ou 
~llCI, apoiados vigorosamente pelos seus syndicatns, 
f:irllo respeitar a kl'. queiram ou nAo queiram oe que 
se julgam donos rm casa alheia. 

Qnnnto ao mtmtante da indcmnizncilo que o baneo 
nllt'ga ter ele pagar seria interessante n publlcncão de 
nma lista dos fun~cionnrio~t do hnneo,- cietnlhnndo os 
vencimento!!, por onrle 11c '·erin n ln~lgnificnnte quantia 
que cnbP n cnrln fnnectonnrio brn~llt'iro, em rclacão á 
qtul recl'bart\ cndn fun~clonnrw lnglez. 

"lllli-'I , 01,!\UO OS DIREITOS DOS B,\SCM\IOi 

Como o Ministro tio 7'1 ubalho historia a acção do seu 
Aliuisterio no ca11o dos empregados do British JJank 

O 1\I!uisLt·o do Trnoa;ho, . ~gamcmnon l\lns 1-
lht\es, dirigiu no .lll'esilleJII.o do S)' ndicnLo Bra loiro i o 
nancarjos o seguinte telogr•nmma; 

"Il.espondendo ao appcllo de • Syndicnto, rm de· 
It'sn ou ollínbíliC:nde dos fun :ctoUUllO do Brilieh Banlt, 
quo acaba do encerl'ar dcfmHhnmcnt · n.~ suns trnm:
acções, cumpre-m inrort1lllr que, d de agost':> do onno 
ptt5tlado, o l\linislcr1o do Trabalho, l'm collaborn.;üo com 
a dil·cclol'in desse 1:3yndicnto como n dos de ~.. l'aulo, 
lJnhin e Recite, vem empregando lodos os asforços Iflrn 
11 solução do dissldio. Possonlm mt•· procurt>i com re
pre~cntantes do Brilish Bnnk o do London Bank, t.mn 
t'ol'flltlla couclllnlorlu, no sentido dos funeclonnl'ios do 
Hritl~h Bani{ serem lrnns!el.'ldt pnrn o Londou, com 
dh·eito á estabilidade, fi~nndo e.st• banco garantido com 
o deposito da iruiernniznçilo ft'ila pelo Brltish de o.ccor
do com n lei 62. Tendo u direct >ria daquello.~ bancos 
rocusndo aquelln 1'ormu1Q, o .Mini.sterio do 'frnbalho 
pediu, por intermet.lio do Mtnisterio das Relacõcs .Ex
leJ•Iore.s, copias da nela-e da clelibel'ncão da .• sembléa 
do Brilisb Dnnk e outrns (' ' ''' • ,,_ de inrorrnacno, 
nceessnrlos }lnra eaclnrece~ u iluncüo juridloa·, J~to é, 
so so trutn d ' lk(uldaç!io ou de iucorr oratl1• •. 

1~u1u c.~ses elcmcntOCJ, n (JUIH's c -·· • ' ndit nlo 
conhuce, ncon.selhel fosse l.'ncuu•inhadn a reclamncllo do 
diasidlo de Juntas de ConcilinQilo e Julgamento e no 
Gont~elho Nndonnl do 'l'rabnlho. U easo dernmde, vortnnlo, 
~ deciP.ão da Jutttc-a· do trabalho para n qual a Pro· 
curadoria Geral do Departamento Nnclonal do 'l'rabalho 
encaminharA todn.s ns roelnmaçOes iodivldualizadne quo 
lhe forem presentes. Além desse esforco, o 1\Ilnlstcrto 
do Trabalho eommunicou-se com todas ns sua Iusp"
ctorias Rcglonnoa e oe Syndicuto de bancariol! do.ll Es
tados, pedindo a relação dos runccionarios d.:> I:Jrilish 
quo niio fornm aprove •tndos no I mt' •m, com o fim do 
collocal-os em outros ost.abolecJmcnlos bnncnrw... 1.' na 
futm•à Carteira Agrioola do Bnn~õ do Brtull. O rêCUt'Hl 
da justiça do h•abalho, emquanto não Mr volndo nu 
Camnra o projecto do sua orgnnizllci.'io, ,. lento, llot·que 
a E'xecncíio do julgndo será feit.D na jn~Ptitn eommum. 
P.nnrtnl'i'll•!!, A(lnmemnma Maaall&iles, 

Eis Srs. Deputados o quadro triste que vos apl'esento. 
Permit.tt-me a)ndn um in.stnnte, pal'a vo.s mostrar uma scena 
trietc orirlnada _de :uma burla de direitos dos empregado:~ no 
Estndo do Maranhlio, ha .pouco mais de 2 annos. O gerente 
de uma empresa estrnngelra, Companhia Hulley, de energia 
clectrica, da capital daquelle Estado, despediu, violentamente 
o som a menor consideracilo, diversos de seus auxiliares brn
!KeirOB, alguns dos qunes em idade avanonda, ~o auga do 
deseapero, um doe ntLingidos J.\Or este golpe frio e cruel, 
õennte do espectro que .se delineou no.s ol·hos, da miserlu que 
lhe Invadiria o lar, sé.e desvairado a. rua em busca do t•ocon• 
flldernoAo do neto brutal dessa gerente C8trang~iro. lteccbido 
11elo estrangeiro quo não soube occultnr os seus sentimentos 
sarc!l.'lticos e motejadores, o empregado brasileiro t~cnte o 
sangue ferver-se-lhe nns velas: o calor subir-lhe a. enbeoa, o 
controlo de si proprio perdido, desesterndo, anca de um:1 arma 
c prosta a tiros esse gerente que não soube ser humano. 

E o Jury a quo foi submcLUdo nlio puniu eato .;eu gesto 
incontido: nilo o considerou criminoso vulpr; compadeceu-se 
de sua dOr, de seue padecimento!! e restituiu-o A soclednde 
para que viesse clle l!ervir de exemplo a outros patrõea des· 
nlmados. Nlio estou Sr. Presidente, fazendo a apologia da 
vm~ncn ou da resistencia pela violencla. Todos nós somos 
homens, todos nós sabcmoe a que con.tlngenclns somos ati
rados, num instante do desvairamento como esse, que :"lio 
desejo para infelicidade dos proprios empregados, dos pro• 
vr1os operarias, se reproduzam em nosso Patz. 

Sr. Presidente, vou dnl' conhecimtlnto à Camara de mnis 
um caso doloroso, occorrido com um ban:t..rio brasileiro. O 
relato do Ql.le se passou consta. da !Segulnto cnrt.n, que pnsso 
a lêr: • 

''Rio de Janeiro, t de marco do 1931. 
Illmo, Sr. Presidente do Syndicato Brasileiro do 

»nncnJ•ios - Nest.u, 
Presndo senho1·: 
Eu, Eduardo Rodrigues '\1 osques, nbaixo nssignndo, 

aolicito da V. 1::4, o {avor de sua attenoi\o para o se· 
auinte facto: 

Ha oito annos cmprepdo do :Sr1tlsh Bank, nesta 
Cnpital, vi~rno de um momento para outro dispensado 
de meu emprego, pela cncampncão dnquelle Banco pelo 
London Bank. 

Asstm, sem meios para me sustentar c d mllllill 
familin, fiquei agunrdnndo que as leis trabalhistas des· 
sem uma solução ao liUgio creado com aquolla llucum
paçAo, liligio que, infelzmente, nndn não ficou rel\01• 
vldo. 

Acontece quo, tendo recebido iDLJm:lçno para pnga
mt'nlo t.!os impostos dn cnsu quo possuo num dos subur· 
blos da LcoiJoltllnu tt, mall! ainda, precisando cumprlr 
ns dit!posioõe& dn Saude l 1 ublicl) que vem do me inLtmar 
11 fazer al;umns oLras no referido immovel, não cu 
controi outra solução{ no momento, senão a de ncccitar 
a offerln que n Adm nistrnçllo do Lontion Dnnll: me 
c, bojo, din i do mareo, rsaasei quiLaolio, sob prote o, 
da imporLaneJa de 2 :7ooeuoo (dois contos o :. Lecento 
mil réi41) • 

Naturalmente, V. s. ji\ doprcbcndeu as rnzo1 por 
que uu lhe dirijo a presente. 

1<~' pnra o fim de vôx ~e o Syndtcalo BJ•astlctro 
de Hanonrio.a, aetualmcnt.e sob a sua orirmtaçlio, pódu 
se interessar por um bal\cnrio Que, como muitos, se viu 
na coj!tingeucia de abrir mão de iOUS dit•eitos, para não 
succumbir e nilo perder aquillo que, com t.nnto BllCl'i
tJcfo, poude a!ij'anjar para si e aua familia: un1 lat•l 

Sr. Presidente, receio que o meu gesto, nr.ceit.nndl' 
aquella insignificante qunnUa, tenha deitado por Le1•ra 
todos os direitos que ns leis sooiacs do Brasil mo ns11e• 
gurom o que só c unicnmente n ner.cssidaiW poude 1110 
forcar n renunclul-os, ainda qtte trans1 toriamente, 

Confiante, porém, de que o ~yndicato que reprasonlB 
a nossa cluStSe conseguirá obter para Lodos nós }lre.JU· 
dlendos a dccisiio fa•Ck·avel nos noilsos lngillmos du·cltue, 
'Peco a V. S. não e esquecer deste seu collega qua 
nguat•da, com 1.1erenidadc, o pronuncinmenlo d!l Ju.;tiçll 

bt•nsllell'a. - Ettuardo Rodrfgue1 Vasqttel. "· 

Nós, Srs. neputndos. üov>'rnoa no r.onl!~nlrn • rncrt.lnr 
um pouco· ter~mos nós l'csuon~abilltladc ou nilo Cllt ca '•Jnat 
tiS se.~? 
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Exmo. Snr. Dr. DORVAL LACERDA 
DD. Procurador do Trabalho 
Nesta. 

Rio de Janeiro, 3 de Outubro de 1036. 

O Syndlcato BrasUeiro de Bancados, como orgio de defesa profissional 
e coordenador de direitos e deveres reclprocos entre empregados e empregadores 
(Deo. !U.694L de 12 Julho de 193,, letras •a• e ~<b~), representou ao Exmo. Snr. Mi· 
nistro do 'J.'rabalho contra o procedimento do Britlsh Bank of South America Ltd. 
por julgai-o Wegal e attentatorfo aos interesses dos funcctonartos daquelle el!ltabe
leclmento bancarlo. 

Tendo Sua Excia., o Sr. Mlnfstro do Trabalho encaminhado aquella re
presentaoio 4 Procuradoria do Trabalho, para solu9fo, foi V. Excla. Sr. Dr. Dona! 
Lacerda, com grande feltcidade1 destacado pelo Dr. Procurador Geral para dirimir 
o conflfcto trabalhista provocaao pelas Directorlas do London e Brltlsh Bap;ll:. 

Assim, convocado por V. Excla., compareceu este Syndlcato A· Procura
doria, nlo como qulz dizer o advo,ado do empregador para propôr ou alvitrar eo
luc;ões, o que cabia propriamente 4 iniciativa de V. Ezcia., mas para ezpôr o seu 
ponto de vil!lta e delle tirar as conclusões que a evfdenola impunhL 

Nesta condlQio, foi, com a maior serenidade e rfioroeamente dentro da 
lei, dada a conhecer a these defendltia pelo Ayndioato como representante autoriza• 
do dos funccionarlos do BrUlsh. .I!Jm rel.'lposta, os advogadt>s que representam ao 
mesmo tempo o London Bank e o British Bank, evidenciando assim a communidade 
de interesses, apresentaram um longo memorial, que está nos autos, e pelo qual re· 
jeltam, deturpando-as, granmente, al14s, a these e as conclusões expostas pelo Syn• 
ôloato e por seu turno elaborando uma comprida e lnaoeitavel juatWoatlva As suas 
attltudes, permittindo-se até ameaçar as prerogativas legaes dos bancarlos. e pondo 
em choque a autoridade e effiolenofa dos Tribunaes do Trabalho, gols, declaram, 
frio, para humllhaoão destes, ganhar a sua causa na justloa commum, prometteJJ.· 
do, ainda, protelar-lhe o andamento durante muitos annos. 

Os proprios patronos dos Bancos lnglezes se incumbiram, auim, de pa· 
tentear, a terrlvel praslo economica a que pretendem submetter os seus empregados 
de vinte a trinta annos de oaea, pressão contra a qual. estio copv&ctos. nem o W· 
nlsterlo do T..rabalho tem ~lem_e_mos de reao9lo. 

-- 7ari0iii esquecer, enfretanto, que hoje mais do que nunca o& orgios 
fi'& Poder Publico estão amplamente fortaleoldos de tod() o amparo legal n~as~trlo 
para responder de modo o mais cabal e o mais effiolente a deãaflos taea; vlll&lldo, 
por mãos extrangefras, perturbar a ordem e segurauoa nacfonaes. 

Bem synthethisou o Uluatre patrono •ex-adverso• o pensamento do Ban· 
oo, ao entrepr a v. Ezcla., Sr. Procurador, o memorial alludldo; •ou os funoclona· 
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rios do Britlsh concordam com o que o Banco lhes qur dar, ou deposlta\'emos o 
dinheiro e Iremos ~ ~ commum durau~ 91 annos que qnl•'rmos• e 
lúla!f•eu• .mlolil& 

Estas palavras foram ouTidas por V. Excla. e revelam fiagl'gle menos
prug. pela aotnTe"' do M.iDJ.at.edo .sA Trlbalho, a quem os bancos lngteles negam a 
proprla faculda~ áe Intêij)retar as leia trabalhistas e declarar, pelos seus orgios 
legaes, quem e~ttA com a juatloa e quem labora em erro. 

A quem nio se conformar com a interpretação da lei cujo monopolio 
elles se arrogam, lusa a I la •• 1 12 ._'arh .-. ~~NtWi-. jiM;IIIrjtl'e&aQão por 
ellea concedida, recorrendo áquella que, pela sua infinita morosidade processual, em
bora animada dos melhores intuitos, mata o direito do trabalb.ador nacional, premi
do pelas suas fragiHsslmas condiQões economlcas, ante a Indefinida paciencla do ouro 
lnglez: referimo-nos á Justi91- Commum. 

Ante tio lnsollta e desmedida attltude, Sr. Procurador, os funccionarlos 
do Brltlsh Bank, pelos seus Syndlcatos, confiam em que o Sr. Ministro do Trabalho 
quererá, dentro e tão sómente das normas legaes do pMiz, dar completa e efflclente 
resposta. 

Os bancarlos do Britlsh, Sr. Procurador, nada pedem, nada desejam além 
do direito que lhes aBBiste em lei. 

Resume-se no seguinte : -

A todos os funooionarios do Brftlsh Bank fica auegurado no Bank of 
London, o direito de eUectfvidade, de acoordo com o disposto no art. 89 e sellUintes 
do Deo. n.• 64., de 12 de Setembro de 19M, que regulamentou o Dec. 24..616, ae 9 dft 
Julho de 1934., por força do art. lO da lei n.• 62, de 5 de Junho de 1935. 

E• a slm.P_les applicaoio da lei que consagrou a estabilidade dos bauga
rloa qu..!_ RleltfllllXl, 

E' a aal.ftiU&rda do direito mala sagrado que foi reconhecido pelo Go
verno ao funoolonario do Banco e que se acha conalgria4o tanto na leglslaoio do 
Qovenao Provlaorlo, :rnigorada na Oonstitatqio, como nos periodoa post-conatituoio.. 
ul, e foi por lei votada no Oonpe180 NacionaL 

E é esta pedra-angular do srstema trabalblsta brasllelro que os Bancos 
lnglezes preteadem Cfl."12.'1l( QOm a 11\W.!l ,mtUicagio c:lt, um me,. de or<luad.c;ulQl' 
•aae.da..-.. 

Os banoarios do Brltlsb, ~lo seu orgio ds classe, 11e batem pela razão 
de ser de sua profissão e não a trocarlo por lndemnlzal)io alguma. 

Tanto assim que o reconhecimento da estabüldade pelos Bancos Iqle
zes abrirá a porta a todos os entendimentos, a todas as conclllaoõea. 

Como poderia um orgio de classe d.elur, á sombra de qualquer preto .. 
to sopblstlco, conculcar ou melhor nepci4r o direito mais alto que a sua classe con
quistou através lnnumeras viclSIIftudes Y 

E' precisamente por ~~e ba uma coalisiJo .de todos os banquelroa 
formada com o fito ~usiTo e dtt.d.erruror a J'tahll'dalla " ••P"P· 
do, constituindo-se aTmesmb uma alxa com avulta Õ ca ~tal, destinado exclusiva· 
mente ' destrui-la por todos os meios, que o Byndloa~ tem como mais alto deTer 
defender esta esiabilidade a todo transe e com todas as prerogatlvas que a lei lhe 
oonoecleu. 

Os banqueiros com este prooeder se oollocaram abertamente contra 

E é porque diariamente estt> Syndlcato tem a tratar de casos em que, 
6ra este 6ft aquelle banqueiro revela claramente o seu l'll&ulto de fraudar esta lei, 
que Dlo põde esmorecer precisamente no Instante em que se fere o maior pleito, 

- No proprlo memorial dos bancos plltentela-se, embora com as oaute. 
las babituaes, este Intuito de desobedlencfa á lei. Diz em Item X - ; •Do exposto o 
que se conclue é que, quer pará maior seguranQa do :principio de estabilidade, dp 
qual com justa razlo o Syndioattl é ardoroso defensor •• , •· 

Pareceriam, pois. respeitar este principio, mas logo em seguida Invocam 
pareceres tristemente famosos de Waldemar Ferreira e outros, solicitados pela As
aoolaçlo Banca:rfa do Rio de Janeiro, e onde estes juristas opinam precisamente e 
•• pedido• pela lncoutltuclo118Udade da lei de estabilidade. 



E ainda a seguir figura a lndeteotfvel arma, adrede SlfHtrQda e divqrd11.· 
da do contexto e que os ante-establlistas fnTocam aempre; o TOto de Laud6 de 01,. 
margo no oaso do banoarlo Heroules MagalcU. 

Nesta questão nlo estava nem poderfa estar em joio a estabilidade. O 
banco fnorlmlnado pagaria Integralmente o funocfonarlo e o mantinha apenas afas. 
tado do serv1QO emquanto exercesse o cargo na cUrectorla do Syndioato local, por 
affirmar que Magald1 nio poderia deeempelihar a contento as duas funcções. Oon· 
tra Isto reclamava o bancario, nio tendo Tlaluwbre de rasio; é apenas o que ex
primo o lWnistro Laudo, nem mencionando, ~equer, a euabilldade. 

Nem de bôa fé, aerla attribuir a um Ministro da Corte Suprema, com as 
responsabflldades inherentes a seu cargo e tão bem invocadas pelo patrono dos ban
CO!~ a intenoão sequer de :fulminar de inconst ftucionalldade, em alg•1mas palavras 
lnwrectas, 1118S de meia duzia de leia, anteriores e posteriores á ConstituiQão. 

De aooordo com esta mesma ConstltuloãMta: processo deolaratorio da 
lnoonatttuolonalidade 6 bem divereo, e nio seria o tro Laudo que o Ignoraria. 
Dfspõe o art. 86 da Oarta Magaa: cquando a Corte Suprema declarar lneonstltuefo· 
nal qualquer dlspotcltiTo de lei ou aoto gonrnamental, o Procurador Geral da Re
publlca communioará a declsio ao Senado Federal para os fins do art. 91, n.• lV e 
bem aaslm á autoridade leaialatlva ou ex:ecutin de que tenha emanado a lei ou acto». 

Aaslm não &rocedeu a Corte àté ho}e e, pois em xi&encla aretf&njliQ· 
eeJ'd•4e 1tfcWtniMP* UJ'i 1 l'\l r eesetdtdpde ~em C[Utf pese oers. )uns. 
tas que, sol citados, a con emnaram. 

II 

Analysando agora rapidamente a applicabilldade do principio de etfea
tlvaoão aos ex-funcolonarios do Brltlsh, estudaremos a nrdadelra sltuaolo deste 
bane& que, como parcella do actlvo do Anglo South Amerloan Bank Ltá., foi com 
este incorporado pelo London Bank em assemblêa de 17 de Julho deste anno, cujo 
ccompte rendu• está authentlcamente traduzido de publfoaC}Io omctoaa ingleza (nos 
autos) e constantes do ·Board of Trade Journal• pua u80 otficlal, publicada nas 
otflolnas graphioas de S. M. Brltannlca, na edlC}Io de 23 de Julho. 

No amblto deste modesto e rapldo trabalho nlo pretenderemoe adduzlr 
copia de argumentaçao jurfdtca em torno deste caso de lnoorporao&o, pol~ j4 118 
acha luminosamente expedido no parecer do grande jurisoonaulto patrlo 'l'arglno 
Ribeiro, que apresentamos e estl nos autos. 

OoJheremoa apenas na Ucolo de Oanalho de MendonC}a, o maior sem 
duvida, dos nossos commercfallstas, a definfQio da lnoorporaoão e mostraremos a 
sua perfeita appllcaoão ao caso nrtente. 

•O phenomeno jurldlco da lnoorporaC}Io não é mala do que a tmnsjw.n. 
ela do patrimonio da socitd.ade anonyma que dlsapparece para outra, que oontlnda sem 
alterar a sua eseencla, perflgurando em synthese uma •COmpra e nnda• ou •oeuio•. 

•Para realizar esta lnoorporaoão, uma das sociedades aogmenta o seu 
capital; outra decreta a sua dlssolUC}iO e nomeia liquidantes ••. "• 

cA lnoorporaoão para a sociedade eubslstente, Dio faz mais do que aug. 
mentar o seu oapl&al, e para a sociedade absonlda é apenas um modo commodo, 
economico e raJ)Ido dt sua llquldaQio•. (Tratado de Direito Oomm. Braa. Tol. Ili, 
Liv. 11, Parte lV) 

•E ainda no seu paragrapho 583: -

•Pelo segundo (isto 6 pela lDeorporaoio) uma das sociedades subsistente 
absorYe a outra ou as outras, que se dissolvem para serem a ella incorporadas. Nlo 
ha creaoio de nova sociedade, porém simples ex:tlnooão de uma ou Dlals sociedades, 
para faserem parte de outra que cont1n6a a existir, alargando sua esphera de aotlo 
e aeerucentado us seus proprios direitos e obrigaçDts, que permanecem Intactos, os 
dim'tos e obrigarDes da sociedadl ou das socildtldes que a e/la u incorportllll•. 

E finalmente paragrapho 58' : -
• As sociedades que se incorpomm a outra nlo entram em liquidaçllo, nuu 

dtsappaream em absoluto.• 
cSe essas sociedades continuassem a existir, quer com o seu patrlmonlo 

modificado, quer com a gestlo autonoma, quer ainda para os ejfeitos da liqu.idaçlo, 
oomprehende-se bem, nllo haveria lnoorporal}lo•. 



:matas pal&Tras alo textualmente reproduzlclaa, embora pareçam especial
mente eeorlptas para o caso que nrsamoa. 

AppUcando esta lloc;ilo de direito aos factos occorrtdos com o London
Anglo South e Britiah - chegaremos á concluailo llteral de que este ultimo nlo en· 
trou em liquidaçtfo, mas desapparectu em absoluto, 

"Se Dão,' 'félaà10i; -
Preliminarmente, chamaremos a attenoAo de V, E:s:ola. para um ponto 

que consideramos de relevante lmpo:ttancfa: a simples acta da assemblêa do .Hrltlsh, 
e:s:hibida pelo illustre patrono doa banooa, nada pôde provar por si só, parque nada 
explica, e aõmente é lntelliginl como consequencfa das operaQÕ68 CODSignadas nas 
actas do London e do Anglo South, que juntamos aos autos. 

Destas duas aotas, ,eriffca-se que no dia 17 de Julho deste anno, o Lon· 
don e o Anglo South realfzaram, cada um de per si, uma aasembléa e:s:traordlnarla 
o primeiro •para dfsoutfr uma reaoluoio autorisando o augmento de capital de qua: 
tro milhões para quatro mUhõea e quinhentas mil libras, com o fim de adquirir e1 
Anglo South Amerloan Bank: Ltd.• e o segundo cpara ser votada a decfsio em vir
tude da qual o Banco de Londres asaumlu os negocio• do Anglo South, Inclusive o 
seu pauivo e depositos•. 

Estava aastm consumada a lnoorporaQio do Anglo South ao London, In· 
corporaQio que o proprlo advogado dos Bancos affirmou perante V. E:s:cla. 

Mas, neste negocio, o que teria advindo daquella paroella do actlTo do 
Anglo Sout~ que s6 existia no Brasil e que tinha nome: Britlsh .BankY 

um topioo especifico da propria acta do London nos informa ampla· 
mente a respeito. 

&Oomo resultado deste negocio, ao ser ratificado pelos acclonlstas do A-. 
IZlo South, o nosso Batuo se tornará l!roprielario de todas as acções do British Bank of 
Bouth Amerloa Lt<l., o cwal tauuú~baado hrilQ ira't grennªe ao RveAt.eâá 
previsto que os negoelos do ritlsh Ok serlo absorvi s no momento op~tuno 
p1los nossos. • 

Isto era em 17 de Julho, quando o London comprou todas as aoc;ões do 
Brltlsh, e consta de oommuntoados li nossa praoa, Inclusive no •Dlario Offlciah. 

Desappareoera, pois, em absoluto naquella data, a sooiedade anonyma 
Britlsh Bank et portanto, a personaUdade juridica deste e, mais ainda, não poderia 
entrAr em liquldaC)io. 

Foi preotaamente o que se deu, nos outros palzes da Amerloa do Sul, 
onde funcclonan o Anglo South1 palzes em que a legfslaQio, notadamente a trabll
lhlata, é menos deHnvolvida. Suoatltuiu·H tio sómente a placa do Anglo pela do 
London. 

No Brasil, porém, entendeu-se proceder de modo diverso- para melhor 
contornar a legfslac;ilo. 

l'iitlli! Tnesmo partiram instruoc;ões para que em Londres fõsse realiza. 
da uma aBsembléa de acelonlstas do Brltlsh, assembléa que deliberaria a liquida
Qio Toluntarla. 

Quaes seriam esteR acctonlstas, Inquirimos, se o London Bank j4 havia 
adquirido todas as aoçõea do British Y 

Onde se realizou esta asaembléa Y - Na proprla séde do London (vfde 
a aota ju.Dta). 

Em 13 tú AfiOsto - quasl um mez ap6a a incorporac;lo - o London ,.,. 
solv~u •liquidar voluntanameatl• o e:s:tlncto Brittsh e nomear como liquidantes func· 
ctonarlos do proprlo London. 

Galnnlsando o oadanr do Brlttsb, teve o London em mira burlar as 
leis flseaes e trabalhistas do nosKo pnlz. 

Era necessario que existisse •Uma llqufdaQio• para que pudease assim 
alijar todos os empregados, jA entilo desnecessariofl, com o obulo graciosamente con· 
sentldo de um mez de ordenado por Anno de servl9o, que seria ainda tirar de uma 
proprla lei trabalhista para melhormente tudo cohonestar. 

Em dtnraas repartlc;ões nacionaes foi reKlstrada a tal acta e pedida a 
averba9ilo da liqulda9io -- mas não ha palavra ao negocio realizado com o L,a· 
doa. • • Et pour cause, , . 

Mais um detalhe analysaremos. -
O patrono dos adve"'artos diz em seu Item 1,0 : •Seja dito entre paren· 

them, e esM saltando aos olhos de toda gente, com a evidencia da luz solar, que 



se o :Orftlsh Bank fosse uma grande fonte de lucro os seus aoolonlstas nlo delibe
rariam o seu fechamento•. 

A' lnsinuaQilo de prejuizo, allãs formalmente desmentida pelos balanp 
do Brftlsh, daremos resposta com a proprla acta do London - que num longo to. 
pico sobre as vantagens de um un/co Banco forlt, expltca: c E' q~estlo apenas de bom 
senso concluir-se que os dois bancos ingleses, operando sobretudo na Amerloa do 
Sull devem evitar entre &i uma concol'rencia desnecessaria e virem juntos formar um 
ma s forte estabelecimento inglez ••• •· 

O Anglo South este, sim, Tlvla desde annoa em reldmen deflcltarlo, tendo 
precisado de um auxillo do Banco da Inglaterra, de oito milhões e quinhentas mil 
libras para nlo Ir i fallencfa (vide acta) e assim nlo era opportuno fazel-o entrar 
em cllquldaçilo TO! untaria'. Mudou-se a placa, foi 86. 

MaR, Exmo. Snr. Dr. Procurador, não ê tio facU como parece, crear-se 
•de toutes pléces• uma llquldaQilo Toluntarfa, com apparente cesaaq_ilo de negocio, 
quando na realidade foi processada uma transferencia de propriedade para amplla
Olo de transa(}Ões, segundo reza a propl'la acta. 

Chamamos, em tempo, para o facto, a attenQilo das Reparti(}Õea compe
tentes, e alguns aspectos desta Irregularidade estio focallsados na representaQio lnl
cial e no magistral discurso do Wustre Deputado Fedenl Alberto Surek na Camara 
doa Deputados, em 16 de Setembro ultimo. (cPiarfo do Poder Legislativo• do dl• 
immedlato). 

m 

Appllquemoa agora os fados is leis trabalhistas. 
Temos direito de dizer o& jaeto&, porque, ao contrario doR lliustrea ad· 

Togados ex-adnrao nlo nos limitamos a mêras affirmaQões. 
Baseamo-nos tio sdm1nú nas Ires adas autlunticas doa Ires bancos em 

qtUSt4o - ao passo que estes brilhantes oausldlcos ae fundaram em tres J.Jnhaa de 
um extrac~o da acta do Britfsh. 

Provado que houve apenas a tranaferenola de propriedade e de todas 
as aO(}Õea, do actiTo e passiTo do Brltlsh, para o London, consequenola eTidente do 
desappareclmento daquelle, 6 patente que houve na expressAo legal •siQ!.ples trans· 
ferencla de propriedade do estabelecimento• e a11slm 11endo appllca-se o art. 92, do Deo-
64, de 12 Setembro de 1934, pela propria for(}& do disposto do art. 10 da lei 61, de 
ll de Junho de t 935, que remette 4a leia, proprlas ' cada classe, sobre Instituto de 
Aposentadoria e Pensões. 

Ora, a lei bancaria é precisamente a do Dec. n.o ll" lue regulamentou 
o Dec. n.0 !14.815, de 9 de Julho de 193,, e que reza em seu artlao l citado: cA llquf. 
da9lo de um estabelec.-imento por motivo de seu encerramento ae nltiTo, extingue o 
direito de effectiTidade as.CJ&gurado aos seus empregados, do considerando, porem, 
como tal, a extincQilo de flllaes, agencias e senic,oa banoarfos annexo, nem a simpln 
transftrentia dt propriedadl do 'stabelecimento. 

Quando a lei ae refere i ctranaferencla de propriedade de estabeleci· 
manto•, presupõe na sua precisa terminologia que perdure durante e depois desta 
tranaaolo, o elemento baaioo que ê o estabelecimento. 

E• observa(}ilo 6 verdadeira }>ara qualquer das modalidades pr&Tiataa 
no art. 91: Na Uquldaoilo e encerramento definitivo do estabeleoimento deaappareoe 
a effectiTilfade, e porque Y 

Pelo facto de cessar tambem, junto com o estabelecimento, a poasiblllda· 
de de trabalho do empregado, Tinculada esta inllludinlmente iquelle. 

A sua effectlvldade permanece, ao contrario, nas hypotheBea de extlno
Qio de futaes, agencias e na simples transferencla de propriedade do estabeleolmen
to.,..t'xactamente porque tem neste caso, o emprego, onde desempenha suas activldadea. 

A lei, que ti sabia, subordina o elemento salarlo 4 e:dstencia do ele· 
manto trabalho. 

Clvo ti pois, que quando allude a encerramento definitiTo refere-se tio 
sómente ao estabelecimento principal, pola exceptua fUlaes, agencia e aervlc,os annexos. 



Ora, no oaao doa autoe, é o proprio London que nos ensina, atrav6a to· 
doa oa seus Impressos, Tarloa doa quaea estilo no proceaao1 que Banco de Londres 
nttJ funccionando no Mlificio do British - e, se amallhl, qwzer fechar este edWolo 
terA fechado ama slmplts filial ou serviço anntxo. Nada mala. 

Tendo o Brltlsh desappareoldo, os ex-funoolonarloa deste alo aotualmen. 
te de faoto e de direito, funoolonarlos do London, por este pagos, nlo podendo ser 
dispensados a. nlo ser por falta grave deTidamente comprovada em IDquerito e com 
annuencla do Conselho Nacional do Trabalho. 

clamados. 
Merece reparo a upeoloea analyse do Item vm do memorial doa re-

Elle contem argumentaolo em torno de asse1'9õel attrlbuldaa ao Syncll
oato e que foram desvirtuadas. 

Reproduziremos a these mal fooaUsada J)&los banqueiros: Todos os ex
em~C.doa do Brltlsh que ee dissolveu em virtude de Incorporação slo de direi&~ 
(e, , de facto o tem sido) emprepdoa do London. - Todos têm pois, (claro é., 
oa gue completarem doia annos de senl90 banoario no ex-Brltlah) direito a eatabllle 
dade no London. 

Este banco é obrigado por lei a canaerval-os como empregados. 
Suppondo, entretanto, este Syndloato, deante das afftrmattna do pro· 

prlo Sr. Gerente Principal do London, ante v. Excit. proferidas que este Banoo 
nilo teria onde collocar todos os ex- funoolunarlos do Brltlsh, o Syndloato reaolTeu 
para estes admlttfr que npontanmmtntt pudeBBem pedir demlslliio, ou ne!!ta hypothe
se, admlttlda tilo somente para connnlenola do London, seria convencionado, como 
compansac;ilo A satlsfaf}lo deste desejo do Banco, uma gratlfloaf}lo por este offerecú· 
da aos seus empregados, em reconhecimento tambem dos bons e longos aenlc;ôs 
prestados. 

Nilo ha lei que possa Impedir o empregado, sem contraoto eapeqfql, de 
se demtttlr - como nilo ha dlspoaUITo legal que lmpeoa o patrlo de dar uma gra
tlftoaQiio que julgue merecida. 

N'"lo ha, pois, oomo lnTooar o art. 14. da lei 61. c8io nullos de pleno di
reito quaeaquer conven9Õ88 entre empregados e empregadores, tendentes a Impedir 
a appHoa9ilo desta leh. 

Alêm de que, foi V. Exola. Sr. Procurador, que . ~r dlnrsas vezes 
assegurou ao patrono doa Bancos a -lnei'lstenola de possiTel nulUdade neste ponto 
dll questio, 

Nullos alo, na verdade, de pleno direito, plenamente annulnels, as da. 
mlasiSes, de que l[le vangloria o Banco extlncto, obtidas por pmsllo tconomica de am 
certo numero de ex.emr.regados do Brltish, mediante uma gratlfloac;io ou lndemDI· 
zaQiio, que existe em le , mas que n!o se appHoa como vimos no caso vertente. 

Mala do que caracterizada ficou a preaslo economioa que lnvalltda es
tes autoa, porquanto, de wn lado, nio dispõem os recem-oreados syndloatos brasi
leiros, como os Aeus congeneres extrangelroR (Trade Unlona, por exemplo) de fun
dos oonsfderavel!! neoessarloa é. manutenção de assoctadOB deeempregados, e por ou
tro lado, estes ayndloallsados, vivendo exclusivamente de seus diminutos salarioa, e 
arrimos de famfila na maioria dos casos, nilo podem aguardar longos mezes e annos 
uma deofsio do Tribunal. 

Se baldados, por motfyo da lntranslgencla dos banqueiros lnglezes, os 
brilhantes esforoos que V. Excfa., Incansavelmente vem desenvolnndo, poderia S. 
E:mfa. o Sr. Ministro do Trabalho, cGm os poderes legaes quo enfefxa em suas 
mios, avocando o procesRo, dfrfmlr esta contenda trabalhi~ta, certo de que, alêm de 
justo amparo que prestaria, de aooordo oom o preceito constltuofonal, ao trabalha· 
aor patrf.oto, nada mais faria do que a ampla Justloa que sempre vem praticando. 

Sernm estas pondera9ões de eluolda91Io ao qne, em offtcfo hontem dlrf. 
gldo a V. Exota., oooslderamoa posstnl para harmonlzar os Interesses dos empre
gado• com oa do empJ.~egador. 

E' .nos grato consignar, aqui, mala uma vez, toda estima de que V, Dz. 
ola. se torJWu credor no noSio sentir. 

SyndieaJo Brasileiro de Baneorios. 



'fl1e British Bank of South Arnerica, Limited. 
ESTABELECIDO EM 1883 

CAPITAL AUTORISADO E SUBSCRIPTO EM 100,000 ACÇOES DE 

:1!20 CADA UMA. . . . . . . . . . . . :1!2,000,000 

COM PODERES PARA AUGMENTAR 

CAPITAL REALISADO. . . . . . . .el,OOO,OOO 

FUNDO DE RESERVA....... .ei,OOO,OOO 

Casa Matriz, 117, Old Broad Street, London, E.C.2 . 

DIRECTORES. 
ROBERT JOHN HOSE, Prnt~Hnle, 

EDWARD OREENE. , FREDERICK R. S. BALPOUR. 
RT. HoN. SIR MAURJCE W. E. DI BUNSEN. FRANK HENRV HOULDER. 

JOHN EDWARD MOUNSEV. Ba[t. O.C.M.O., O.C.V.O., C.B. 
RAOUL HECTOR fOA 

GERENTE GERAL. 
HENRY PROBYN ROSERTS. 

CHEFE DA CONTABILIDADE. SECRETARIO. 

ALLEN OILBERT BARTHOLOMEW, f'.C.A. LOUIS OEOROE BALLV. 

CONTADORES FISCAES. 
TURQUAND, YOUNOS 1!1 Co. 

PROCURADORES J UDICIARIOS. 
DAVIDSON & MORRISS. 

BANQUEIROS 

LONDRES-ANOLO-SOUTH AMERICAN BANK, LIMITED; THE BANK Of ENOLAND; BARCLAVS BANK, LIMITED; MIDLAND 
BANK, LIMITED. 

MANCHESTER ANO BRADFORD- ANOLO-SOUTH AMERICAN BANK, LIMITED. 

GRA BRETANHA-BARCLAVS BANK, LIMITED; THE BANK OF SCOTLAND; THE ROVAL BANK Of SCOTLAND. 

IRLANDA-THE BANK Of IRELAND; NATIONAL BANK, LIMITED. 

FRANÇA-BANQUE ANOLO SUO AM~RICAINE, Soe. Anon., PARIS, BARCLAVS BANK (fRANCI!), LIMill:D, Paria e Hllaea. 

ITALIA-BANCA ITALO BBITANNICA, Mllano; BANCA BELINZAOHI, Mllano; AMERICAN EXPRESS OOMPANY, S.A,I., OenoYI. 

SUISSA- BANQUE f'tD!RALE, ZURICH, 

PORTUGAL-BANCO LISBOA a AÇORES, Lisboa e ftllaea; BANCO PINTO & SOTTO MAVOR, Lisboa e Porto; 

HESPANHA-THE ANOLO SOUTH AMERICAN BANK, LIMITED, Barcelona, Bilbao, La Corulla, Madrid, Sevilha, Valencia, Vl&o. 

NOVA YORK-ANOLO t:IOUTH AMERICAN TBUST CO., BANK Of NEW YORK a TRUST CO. 

I"ILIAES !.M 

i A. MORTIMER, O«Ntlle, 
PERNAMBUCO ............. , R. C. PENROSE PILORIM, 

8vb.Oerenle. 

j O. S. WHYTE, 0tOI'HIIf. 
sAO PAULO ................. lA. C, RICHJNOS, lsvli-Otl'tltlcl. 

F. S. SPEE~S, ~ 

BAHIA ~ W. HARRIES Gtnmte. 
• •••• • • ••• • • • • • • • •• •' '• l J. B. SwanatCU:, Bufi-O•rmt• út11tino 

j C.P. MACKINTOSH, Oertnte. 
RIO DE JANEIRO ............ l R. J, McNAIR, t 8t4li·Gtrt1tlea 

H.W OOULD,( 
~ub·flllal em Rua frei Cneea 

J. 8. WITCOMBE, Germll l~tlerlno 

SANTOS..................... J,JI'c:NAIR, a,,..,.,, 
PORTO ALEGRE............ O. H. LUCAS-CALCRAf'T, a,,.,,,, 
MONTEVIDEO j C. W. DREVEJ!L_ael'lllll. 

' ...... '' ""' l L. V. THOMSa::·1·1·, .'lub-G~I'tnl• 

" Sub·flllal em A•enlda Rondeaa. 
H. L. M. TAYLOR, a'""'"· 

" Sub·llllal em Cordl>a 
a. E. ev ANS, a-r• '"'"''"o· 

Correspondentes em todas as prlnclpaes cidades da Europa, doa Estados Unidos da Amerlca do Norte, e na 
Amerlca Cerrtral e do Sul. como tambem na Australla, Canadá, Nova Zealandla, Afrlca do Sul, lndla, etc. 

.. 

l,.' 



RELATO RIO. 

Os Directores apresentam aos Senhores Accionistas a conta inclusa do Activo e 
Passivo do Banco e conta de Lucros e Perdas relativas ao anno finan~eiro terminado 
em 31 de Dezembro p. passado. 

Os lucros brutos, deduzidos os juros sobre as letras e saques não vencidos, e 
os juros sobre os depositos, e feita ampla provisão para cobrir as contas incobraveis 
e duvidosas e para imprevistos, importam em E.607,516-10s-9d, o que com o saldo de 
E. 108,158-13s-ld, transferido do anno anterior, perfaz o total de .t 715,675-3s-10d. Depois 
de deduzirem-se todas as despezas da Caixa Matriz e Filiaes, na importancia de 
.:e485,578-19s-2d, e impostos pagos no Brazil e no Rio da Prata, no total de E.22,166-4s, 
verifica-se um saldo disponível de ct207,930-0s-8d. 

Em Setembro do anno transacto foi pago um dividendo provisorio de 10 shillings 
por acção no total de .tS0,000-0-0, propondo agora a Direetoria que seja declarado um 
dividendo addicional de 10 shillings por a.cçft.o perfazendo .tS0,000-0-0 pagavel em 27 de 
Abril p. f., ou seja uma distribuição total para o anno de 20 shillings por acção, O!l 10 por 
cento, sujeito ao imposto de Renda, sobre o capi al realisado do Banco de E.l,OOQ,000-0-0. 

Depois de feitas estas transferencias e o pagamento do Dividendo, sobrará a im
portancia de ék:107,930-0s-8d, que a Directoria propõe seja transferida para o exercício 
futuro. 

Julgando ter chegado o momento proprio para tomar uma solução definitiva sobre 
a depreciação do capital empregado na America do Sul, os Directores collocaram o mesmo 
capital na base dos cambios que vigoraram em 31 de Dezembro p. p., utilisando, para este 
fim, a Reserva Especial de ék:300,000 que figurava no Balanço Geral de 31 de Dezembro· 
de 1926. _ 

A Directoria, com grande pezar, communica o fallecimento de seu collega, Sr. Fre
d-eric Lubbock e a retirada da direcção, devido a doença, do Sr. William Herbert Hollis. 

As novas sédefJ em S. Paulo e Porto Alegre foram abertas em 15 de Julho e 9 de 
Dezembro ultimos, respectivamente. • 

Com o intuito de assegurar uma cooperação mais firme e economica, as operações 
'do Banco em Londres e Manchester foram fundidas em lo de Janeiro ultimo, com 
o Banco Anglo -Sul Americano, Limitado, (ao qual este Banco fôra filiado em 1920) e 
a Matriz foi então mudada para a sédf desse Banco, 117 Old Broad Street, E.C.2. 

Por identicas razões as operações do Esctiptorio Central e as agencias deste Banco 
em B. Aires, ficaram desde lo de Dezembro ultimo, a cargo do Banco Anglo-Sul Ameri
cano, Limitado. 

Os directores cujos mandatos ora terminam são os Srs. Raoul Hector Fo-d. e John 
:Edward Mounsey, os quaes, sendo elegiveis, se candidatam á reeleição. 

117, Old Broad Street, London, E.C.2. 
14 de Abril de 1928. 

LOUIS GEORGE BALLY, 
Secretario. 



BRI1'1SH BANK OF SOUTH AMSRICA, LIMITED. 
BALANÇQ em 31 de Dezembro de 1~21 . 

P A SSIVO 
CAPITAL:- a. d. •• d. I AQTIVO 

L d. 

Aatorilado, em 1011,000 acç6el de i20 cada uma 
com poderes para aucmeDtar •••••••••••• o o 
Reallsado i lO por acçio ••••••••••••••••• 

FUNDO DE RESERVA:-

De accordo com o balanço de 31 de Dezembro 1926 :ii••••a • .,. ....... ••••• 

RESPONSABIUDADES, A SABER:-

Depositos em Coutas Correntes e a Prazo fixo... • S5,!l1!11!,2'1'1 10 o 
Letras a Papr ....................... ··- •••• •••• 1,9'JII;II48 9 8 
Diversas COataa ....................... • •••• • •••• 2,815,449 12 3 

Acccitea por coata de clientes. •• .. • • •• .. • • •• •• • • • 
Saqaes para cobrança ..................... ··~•· 
Lucros e perdas c:onforme de-nstlaçlu u.blo .. 

I. "00,000 o o 

1,000,000 o o 

10,122,27' ll 11 
'133,613 2 I 

3,ti28,G21 7 3 
157,!1!10 o 8 

117,2«2,469 2 

CAIXA, - cofres do Banco, com baDq1ldros e 
a disposiçlo..... .. ......................... . 

TITULOS A RECZBER em carieira, e dtpoeih· 
doe com bulqaetros.: ................... .. 

DIVERSAS CONTAS ................. •··· ••• 

RapcmsabiUdade de c:lielltea raultaate de Ac:cei· 
tes C01lforJae CCIII.tra •••••• •••01. .............. . 

Predlos do Bull:o aa America do Sul a Clllto •••• 

Saques para cobruça coaforme coatra ......... . 

o C-JI"'OIlíao aUIUIIUo - r.rru ~<Uia& 
!lia ollafo fio Hlaft~O h'G IÜ a 1,118J,5M ,!la. 211. 

,, tl#/IÜ •at11 ora foi liquiliUlo. • 

.Vo 1141<& do blllatlf14l - o""' r,..,..,;" ,.. tu.olvr 
U- aa,-.oao •d6n .rwwas itltfla do :rJCtm> 
aciMa lii.JMOCiOilND, 'I'" àt~$11• nto ffata foi 
Uqtutftldv. 

óll3,033,730 4 9 

6,91ll,m 8 T 

. ................... 

. ..................... 

.... ...... ..... . ... 

DEBITO Conta dos Lucros e Perdas relativa ao anno findo em 31 de Dezemlro ae 1927. 

2,487,225 12 

9,936,:1117 11 4 

733,643 2 3 

536,nt 9 2 

3,628,621 7 3 

ólll7,242,.t69 2 

CREDITO 

! a.ct ;\l L d, 
Despezu Oeraes aa Caixa Matriz e I'JJiaes, inchuin Hoaorarios da 

Dlreetoria ... • • •• • • • • • •• • • • .. ................................. . 485,578 

Impostos no Brasil e Rio da Prata .. •• •• •• • •• ••• • ••• ... .. • .. .... . Z!,1Cí6 

Dividendo provhorlo para o semestre findo em 3l ~ Junbo de 1927 ... . :so.ooa 
Saldo tra11Sp011ado ................................................... . 157,930 

ms,675 

J.E. MOUNSEY Dtnctores 
RAOUL H. FOA 

19 2 

4 o 
o o 
o 8 

3 10 

Saldo do ezerc:ido anterior ................ , ............. _ ••••••••••.••• 

Lucro bnato. meaos abatimealol em jurol sobre ldru e saques alo 
vea.:idoe, juros sobre deposftos e UIPia proyislo para cobrir as 
CODtas incobraveis r duvidosas e para lmprevistos ............... . 

LBn~s, 12 ü Abril u 19211 

EDW ARD OREENE ~ 

PARECER DOS CONTADORES FISCAES. 

11111,158 13 

607,516 10 9 

m5,6'15 3 UI 

Levamos ao conhecimento dos Accioniatu que obtivemos todas u informações e e~ solicitadas; que exa~c:omparuaoe o Balaaco acima, a coata de 
Lucros e Perd2s com os livros e documentos ela Caixa Matriz em Londres e da Agenda em ester, e as contas tran•mittldu diYer&&S flliaes na Amerlca do Sul, cuja 
e~dio esti c:ertificada pelos Contadores fiscaes Locaes, e que, ua nossa opinião, o Balabço e a Conta de Lacroa e Perda es.lo meate orpuilados. de DXto que expri-
mem o verdadeiro e exacto estado dos negocitdo Banco, sepudo as informaçÕdl e expllcaç&s que - foram dadas, e como se vf n~ Uvroe do Banco e da expo~~lçlo de cout&l 
acima. Verificamos egualmen e a euctidio diabeiro depositado em poder dos banqueiros, u letras a receber e os titulas em poder do Banco, em Loadres. OI Luc:roe d.u 
Filiaes na America do Sul (.Jtam calc:ulaclos ao mblo da data do eac:errameuto das contas conforme certificam os Coatadores f'JSC&es Locaa. 

l.olldres, 12 de Abril dt' 1928. TURQUAND, YOUNOS ~ 00.1 Olntadores l'bcaes. 

DISTFi/BUIÇÀO PROPOSTA 

Dlvideado de I f,, ou 10 sldllinp por ac:çlo, para o se.estre fiado em 
!11 de Dezembro de 1927 perfazendo, com o dividendo pi'OYiaorio 
i' eaco. ·- diatribaÍ~ total _para o anao, .. 20 sblllbags por 
KÇIO, OI JQ 1J..jcita ( taxa sobre I fCJidl nu u ., u u • .. , ••n •• 

Saldo transportado Jilhl a 11\ft co1lta de Lacros e Pwdaa. .......... . 

;ll •• d. I ==============-===========~-=~====== 
•• d· 

Saldo tn~~~portado ........................ . IDT,Ir!tl O 8 



.. 
.. 

' 

TBI BRITISB Blll OP SOUTB liiRICI, LIIITID. 

Relatorio do• Dirtctore• ao• Accionida a •er 
ndmaettido d •emgerifiUJ - quiRicl A••tm· 
bUa Geral OrdiMrio do Corapauia, na 
quinta-feira, 26 ck .Abril ck 1928, c&. 12 e 
meia hora~ em pomo. 

PELO PRESENTE SE AVISA QUe a sexagesima

quinfa Assembléa Geral Ordinaria do Til• 
lrltllll a.nk lf South A..,..oa, Umltlll, terá 
logar no edifício da Matriz do Banco, 117, 
Old Broad Street, Londres, E.C., 2. QUIN
TA-FEIRA, 26 de Abril, ás 12 e meia horas 
em ponto. 

O Registro de Accionistas foi fechado em 
12 do corrente e ficará fechado até 26 
do corrente, ambas as datas inclusive. 

Datado em 14 de AbrH de 1928 

Por ordem da Directoria, 
LOUIS GEORGE BALL V, 

&cretario. 

117, Old Broad Street. 
Londres, E.C. 2. .. 



THE BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA, LIMITED. 
ESTABELECIDO EM 1863 ~~ "I 

CAPITAL AUTORISADO E SUBSCRIPTO EM 100,000 ACÇ0êS DE !1' 
1. 20 CADA UMA ..•• f 2,000,000 

COM PODERES PARA AUGMENTAR 

CAPITAL REALISADO ..• f1,000,000 

FUNDO DE RESERVA. f1,000,000 

CASA MATRIZ. 117, OLD BROAD STREET, LONDRES. E. C. 2. 

DIRECTOftES 

ROBII:RT JOHN 110811:, l'ruldeltU. 

FREDERICK R. 8. BAJ,FOUR. JAMES ALP'RED GOUDGE C. S. E. 
1\T. H011. Snt. MAURICE W. E. DB BUNSEN. FRANK HENRY HOULD~ 

WJI,J,JAM EDWIN WEI.l.S. 
Bar&., o. C. M. o., o. c. v. o., c. B. 

RAOUJ, HKCTOR FOÁ. 

CHI!I"E DA CONTABILIDADE 

GERENTE GERAL 

JIJ:o;NRY PROBYN ROBERTS. 

.U.LEN OILBERT BARTHOLOMEW, F. C. A. 
SECRETARIO 

LOUIS GEOROB BALLY, 

CONTADORES ~SCAI!S 

TURQUAND, YOUNOS A Q.o 

PROCURADORES JUDICIARI08 

SLAUGIITER A MAY 

BANQUEIROS 

LOND111!8-ANGJ.Q.80UTII AMII:RICAN BANK LIAIITED; HANK OI' ICNOLAND; BARCLAYS BANK LIMITBD; 
MJDJ,AND BANK LIMITED. 

MANCHESTER I! BftADI"OitD-ANGI.O.SOUTH AMERICAN BANK I.JMITED, 

Gltl BltETANHA-IURCJ,A YS BANK LUIITKD; BANK OF SCOTLAND; ROY AL BANK OI!' SCOTLAND. 

IRLANDA-BANK OF IREJ.AND; NATIONAl, BANK LJMITED. 

l'ltANÇA-BANQUE TRANSATLANTIQUB, Soe. ,boa., Paria; BARCLAYS BANK (FraDoe), J.IMITED, P1rl1 e llllaea. 

BI!LGICA-BANQUE Gli:NmtALB BBLOB, AJl\qerpla e ftllaea. 
JTAUA -BANCO DI ROMA, Mlllo, OeDon; BANCA BBUN1.AGm, VIl lo. 

8UI88A-8ANQUB FlllDJI:RALB, Zurloll. 
I"OitTU&AL-DANCO LISBOA A AÇORES, J.laboa e llllaN; BANCO PINTO A 80'M'O MAYOR, Llaboa e Po11o. 

HI!II"ANHA THE ANGJ,O SOUTH AMEIUCAN BANK LIMITED, BaroaiODI, Bilbao, La Coruftl, Madrid, Snllba, Valeuola, Vlp. 
NOVA YOitK-ANGJ,O SOUTH AMERICAN TRUST CO.; BANK OF NEW YORK A TRUST CO. 

PERNAMBUCO • , A. MORTIMKR, Gwmk. 
R. C. PENROSK PII.ORIM, 8r.b-Gere11U, 

BAHIA. , • • • , W. RARRIBS_,_~w...U. 
I, 8. IWAN~rtvN, /lr.b-Gwertt11 IIJÜJriHo, 

RIO DE ..tANEiftO , C. J', MACKtNTOSH, Q.,...u, 

.. 8. W, GOUJ,D, /lr.,_QtrfHu. 

S.ltoftllal ' Rua Frtl Caueoa, 
A. I. G. DAVIS, Gtrfflú. 

FILIAl!& EM 

810 I"AULO G, & WHYTBt.. Germe.. 
A. C. RICHJNuB,} IJflb.Qermta 
J'. & SPBERS, ' 

SANTOS • • • • • I. MoNAIR, Gerem.. 

PORTO ALEGRE •• , A. M. HAYBITTLE, GerMCt. 

Correspondentes em todas as prlnclpaes cidades da Europa, dos Estados Unidos da America do Norte, 
na America Central e do Sul, bem como na Australla, Canad6, Nova Zelandla, Africa do Sul, lndla, etc. 

J 



RELATO RIO 

Em annexo, os Dlrectores apresentam aos Senhores Accionlstas, a demonstração do 
Activo e Passivo do Banco bem como a conta de Lucros e Perdas relativas ao anno 
financeiro terminado em 31 de Dezembro p. passado. 

Os lucros brutos, deduzidos os juros sobre as letras e saques e sobre os deposites, 
não vencidos na data do balanço, depois de feita provisão ampla para cobrir as contas inco
braveis e duvidosas, e para contingencias, importam em ~292.100 1s. Bd. i o que com o saldo 
de ~ 108.624 15s. 2d. transferido do anno anterior, perfaz o total de ~ 400.724 18s. 10d. 

Depois de deduzidas todas as despezas da Cai~a Matriz e Filiaes, incluindo os honora
rios dos Directores, impostos do Governo Brasileiro etc., no total de .t:201.964 19s.1d., verifica-se 
um saldo disponível de J!, 198.759 17s. 9d. 

Em Setembro do anno transacto foi pago um dividendo parcial de 10 shillings por acção 
no total de ~ 50.000 Os. Od., propondo agora a Directoria que seja declarado um dividendo addi
cional de 8 shllllngs por acção perfazendo ~ 30.000 Os. Od., pagavel em 15 de Maio, ou seja uma 
distribuição de 18s. por acção ou 8 por cento, sujeito ao imposto de Renda, sobre o capital 
realisado do Banco de~ 1.000.000. 

Depois de feitos, esta transferencia e o pagamento do Dividendo, resultará a importancia 
de ~ 118.759 17s. 9d., que a Directoria propõe, seja transferida para o exercício futuro. 

Os Directores c.ujos mandatos por successão terminam agora, são os Snrs. Sir. Mau
rica W. E. de Bunsen e R. H. Foà, os quaes sendo elegivels, candidatam-se a reeleição. 

111, OLD BROAD STREET, LONDRES, E. C. 2. 

2 de Maio de 1931. 

LOUIS GEORGE BALL Y, 

Secretario. 



THE BRITISH BANK OF SOUTH AMERIGA, LIMITED. 
BALANÇO em 31 de Dezembro de 1930. 

CAPITAL:-
PASSIVO 

E, •. d. 
Aatoriaado, em 100,000 acçOea de .t:20 

cada umA, com poderes para aug-
mentar • , , •••••••• , ••• 

Reallsado 100,000 acçOes de 1!.20 cada 
uma, .i:10 paga•., •• , , , , o , , • 

fUNDO DI! RI!SI!RVA :-
De accordo com o balanço de 31 de 

Dezembro de 1929. o o o ••• 

01RIOAÇ01!8 :-
Depositos em Contas Correntes e a 

Prazo fixo ••• , •••••.• . , 
Conta de Accloniatas Dissidentes • • 
Letras a pagar , • • • o • • , • • • • o 

Diversas Contas o o o o • o • • • • • o 

Letras em cobrança o o o o • • o o • • 

·cros e perdas, conforme demons
traçlo abaixo. o • o • • • • • • • o 

1!, 2.000,000-Q-0 

4,363,677 5 1 
2,157 7 3 
3,961 4 10 

1,756,732 9 8 

s. d. 

1 ,000,000 o o 

1 ,000,000 o o 

6,126,528 6 10 

1,038,755 10 3 

148,759 17 9 

.i:9,3!4,043 14 10 

AOTIVO 

CAIXA, a diapoaiçlo, nos cofres do 
Banco e com banquelroa o • 

Dinheiro em Caixa, em Cont4 de Accl-

./ 

... 
oniataa Diasidentea. • • , • , • o o • o o , • • , o o 

TITULO& A RtCI!BER, em carteira • , 1!,1,031,359 4 10 
fUNDOS EMPREOADCS , , , • , , • , , 162,877 6 9 
OIVI!RSAI CONTAS • • , , o , • , • • • 4.113,6<&2 1 2 
Saldo em poder da Companhia Sub-

sidiaria , .• .. ••••••••.• 

AcçOes ao custo, em poder de Com
panhia Subsidiaria o • • • • • • o • 

Predioa e mobiliario ao custo dedu· 

28,780 13 10 

zida a depreclaçlo o • , o • • , • • • • 

Letras em cobrança. • • • , • • • o o • 

.A o·upo11Hab1Udade .wmttuaf rtaaltante do r~ 
duco11to de letra~ na data do BGlanqo trll 
tU 1:.481l.flll9 a.. JJd. , dG• qUGIII EUB.I'tll 
01. 9d. já (oram fiqt•idndao. 

O ca,pitaf emJ>ret!Gdo 110 Bra•il ucca1a " ""' 
dtprtclaç4o dtiCoberta, uttmada em. 
I. 116.0911:1~B 4d em 111 dt lltetn~bro de 191111, 

. . . 

DEBI'ft:J Conta dos Lucros e Perdas relativa ao anno ~ndo em 31 de Dezembro de 1930 

Despezas geraes na Caixa Matriz e filiaea, inclusive 
impostos do Governo Brasileiro etc, .... ... ...... .. 

Honorarios da Directoria ...... ...... .... ...... ............. . 
Dividendo parcial, relativo ao semestre findo em 

30 de junho de 1930 ........... .. ............. .. .. .. . 
uldo transportado .. .............. .......... .... .. .... ....... . 

Llmdf'U, ao de .Abra lU I!IRI 

R. J, Hoae } 
f. R. S. BALPOUR 
RAOUL H. fOA' 

H. P. ROBI!RTS 

s. d. 

195,820 2 9 
6,144 16 4 

50,000 o o 
148,759 17 9 

.t.400,724 16 10 

Saldo de exercido anterior ....... .. .................... .. 
Lucro bruto, deduzidos, os Juros sobre letras e 

saques, e aobre depoaitos nlo vencidos, na data 
do balanço, depois de feita provislo ampla para 
cobrir as contas incobraveis e duvidosas, e para 
contingenclas ............ ........... ... ....... .. .. ....... . 

PARBOBR DOS OOXTADORBB FISOABS 

I 

2,357,8 

2,1 

5,336,6 

I ,9' 

576,61 

1,038,7! 

.i:9,314,0· 

CRE 

E. 
108,6: 

292,11 

.(40" ' 
~ 

J.evamoa ao oonbeclmento doa AcoiOJIIa&aa que obtivemoa todaa 11 lnformaellea e explicaelle• sollcltdaa; examlnamoa e comparamo• o Baluco aolma 
de l.ucroa a J'erdaa oom oa llvroa e documen&oa da Caixa Ma&rla em Londrea e aa contao &ran•mlttldaa _pelaa dlversaa Flllaea DI Amorloa do Sul, cuja ezacUdio 
\lloada peloa Con\ado!'lll Flaeaea Locaea, e que, em noaaa opinião, o Balanco e a Conta de 1.•1oroa e Perclaa estio col'J'8ctamente orga11laadoa, de modo que, ' 
o nr1bdelro e exaoto estado doa negocloa do Banco, aegundo aa lnformaellea e expllcaçllea que DOI foram dad11, e como ae v6 DOI llvroa do Banco e da ••P 
OODtaa aolma. Verltlcamoa egualmente 1 exaotldlo, do dinheiro depoaitlulo em poder dos hanqnelroa, u te&ru a receber e oa &ltuloa em poder do Banco, em Lo 
J.uoros da. Io'lllae• na Amerloa do Sul foram calouladoa ao eamblo da data do eDoerramenlo das eon&u eonforme oertlfloam 01 Contadorea Ftaoaea J.oeaea, 

Londres, 30 de Abril de 1931. TURQUAND, YOUNOI & Co., Contadores fiscaes. 

Deolara9lo felta de oo~atormldade oom o artigo 128 da Lei de Oompaahla•, de 1929. 

Oa lueroa da Companhia Subaldlaria nlo foram lnoluldoa nealaa eon&u. 

R. L HOSI! } 
F. Jt, S. BALPOUR 
RAOUL H. fOA ' 

H. P. RoBI!RTS Ç*"ll'* Ç.ral 
Londres, 30 de Abril de 1931. 

Dividendo de 3 •/0 ou 6 shillings por acçlo, para o 
semestre findo em 31 de Dezembro de 1930, per
fazendo. com o dividendo parcial JA pago, uma 
distribuiçlo total para o anno, de 16 sbillings por 
acçlo, ou 8 1 10 sujeito ao imposto sobre a renda 

Saldo transportado para a nova conta de Lucros e 
Perdas .. .............. ........ ... ...... ............. , ........ , 

DISTRIBUIÇAO PROPOSTA 

s. d. 

30,000 o o 
118,759 17 9 

.i:148,759 17 9 

Saldo transportado ......................... , ...... .......... .. 



Til BB.ITI8H lAR OP SOUTO WIICA, LIIITII. 

Relatorio dos Directores aos Accionistas a 
ser submettido á sexagesi~tava As .. 
sembléa Geral Ordinaria da Compa-
nhia, na quinta .. feira, 14 de Maio de 
1931, ás 12 e meia horas em ponto. 

PI!LO PR!SI!NTI! se AVISA que a IM!X&(SMõl-oftaya 

Assembléa Geral Ordlnaria de The British Bank 

of South Ameriea, Limited, terá logar no EDIFICIO 

DA MATRIZ do BIDco, 111, Old llroad Slreet, l.allllrll, E. C. 2, 

QUINTA·f"EIRA, 14 de Maio, ú 12 e meia 

horas em ponto. 

O Rqistro de Acdonistas foi fechado no dia 

30 p. p. e ficará fechado até 14 do corrente, 

ambas as datas inclusive. 

Datado de 2 de Maio de 1931. 

Por ordtm da Dfrectoria, 

LOUJS GEORGE BALL Y, 

117, Old Broad Street, Londres, E. C. 2. 

Papelaria lleachl- 01rt1dor. • 



IUIOPI!ÇO fi!L!8ftAI"HICO "r;LU.:,NE / 

- ~1» 
EM LIQUIDAÇlO 

~~pJA/P? 
INDUIOO I'OITA&.: 

"CAIXA 00 COARI!IO, 324" 

Presado Senhor 

Temos o prazer de oommunioar-vos que, tendo o Bank of London & South 
America Ltd. adquirido as nossas aoo5es e tendo sido resolvido, em assembléa 
geral de aooionistas, realisada em Londres, a liquidaçlo voluntaria do The 
British Bank of South Amerioa Ltd., os negooios dos nossos clientes, de hoje 
em diante, serão continuados com o Bank of London & South America Ltd., ouja 
filial nesta praça funcciona â rua da Alfandega Nos. 29/35. 

Estamos certos de que o Bank of London & South America Ltd. nlo pou
pará esforços e attenoão aos vossos interesses e vos recommendamos que conti
nueis com aquelle Banco as mesmas relaç5es bancarias que até agora existiram 
entre nós. 

Os negocies por vós até agora mantidos comnosco e que entenderdes que 
deverão ser continuados pelo Bank of London & South America Ltd., serão pro
visoriamente tratados no nosso edifioio, e depois, definitivamente, no editi
cio daquelle Banco. 

Pedimos-vos a fineza de assignar e nos devolver as inclusas cartas, o 
que desde j â agradecemos. 

Somos, com estima e consideraçlo, 

vossos Amos. Obres. 

pelo THE BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA LTD., em liquidação 

C. F. MACKINTOSH 

Gerente 

No. 3 



TI:LfGRAPHIC ADDRI!SS 
"ACHILL~S" 

Dear Sir(s), 

IN LIQUIDATION. 

~~2.14/2? 
POSTAL ADDAESS: 

"CAIXA DO CORREIO, 3i4 " 

~~ 
........................ 1·{··t~%s.t1laa···· .. ······· 

We have pleasure in communicating that the Bank of London & South 
Amerioa Ltd., having aoquired our shares and the voluntary liquidation ot this 
Bank having been resolved at a general meeting of shareholders, held in Lon
don, the business of our clients, from to-day onwards, will be oontinued with 
the Bank of London & South America Ltd., whose Branoh in this City is estab
lished at Rua da Alfandega, 29 to 35. 

We are certain that the Bank of London & South America Ltd. will not 
relax in their zeal and attention to your interests and we reoommend that you 
continue with them the same banking relations which, up to the present, have 
existed between us. 

The business maintained with us and which you decide should be continu
ed by the Bank of London & South America Ltd. will be treated in our building 
temporarily and afterwards, definitely, in the building of the afore-mention
ed Bank. 

We would request you to sign the enolosed letters and return same to 
us for which please aooept our thanks. 

We are, dear Sir(s), 
Yours faithfully, 

THE BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA LTD., 
in liquidation, 

C. F. MACKINTOSH 

MANAGER 

N. o 3a. 



Illmo. Snr. Gerente do 

<;J ..v 1/ 
- 8/ )f 

............................ ~~ 

THE BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA LTD., em liquidaolo. 
Rua da Altandega, 23/27, 

RIO DE JANEIRO. 

Amigo e Senhor, 

Peoo/Pedimos a v. S. queira ter a bondade de transferir para o Bank 

ot London & South America Ltd., estabelecido nesta praoa â Rua da Alfandega 

Nos. 29/35, os saldos credores de minhas/nossas contas correntes com esse 

Banco, bem como os titulos que se acharem em seu poder para oobranoa por minha 

/nossa conta, transmittindo âquelle Banoo as minhas/nossas instrucoões a res

peito. 

Subsorevemo-nos/Subsorevo-me com estima 

de V. S. 
Amo. e Obro. 

Endereoo: 

No. 4 



Illmo. Snr. Gerente do 
THE BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA LTD., em liquidao!o. 

Rua da Alfandega, 23/27, 
RIO DE JANEIRO. 

Amigo e Senhor, 

Peoo/Pedimos a V. S. queira ter a bondade de entregar ao Bank or London & 
South Amerioa Ltd., estabelecido nesta praça â rua da Alfandega Nos. 29/35, 
todos os ti tulos que se aoharem em seu poder em oustodia por minha/nossa 
conta. 

Outrosim peço/pedimos-lhe que substabeleça naquelle Banco, sem reser
va, as proourao8es que outorguei/outorgê.mos ao The Bri tish Bank o r South 
Amerioa Ltd. para oompra e venda de titules, recebimento de juros e dividen
dos ato., transmittindo âquelle Banoo as minhas/nossas instruoo8es a respeito. 

Quanto aos titulas nominativos (apolioes, aoç8es ato.) de minha/nossa 
propriedade, e registrados em nome do The Bri tish Bank o r South Amerioa 
Ltd., autoriso/autorisamos V. S. a effeotuar as respectivas transferenoias 
para o nome do Bank of London & South Amerioa Ltd. 

Subscrevemo-nos/Subscrevo-me com estima 

de V. S. 
Amo. e Obro. 

Endereço : 

No. 5 



CAIXA POSTAl. IOU 

TII.IGIAIII, "LONDONBANK" 

Presado ........ Senhor ....... . 

..1 

Temos o prazer de communicar-vos que, tendo este Banco adquirido as 
acções do The British Bank or South America Ltd. e tendo sido resolvido em 
assembléa geral de accionistas, hontem realisada em Londres, a liquidação vo
luntaria daquelle Banco, os negocios dos seus clientes, de hoje em diante, 
serão continuados com este Banco. 

Não pouparemos esforços e attenção aos vossos interesses e estamos 
certos de que continuareis comnosco as mesmas relações bancarias que até agora 
mantinheis com aquelle Banco. 

Pedimos-vos a fineza de assignar e nos devolver as inclusas cartas, o 
que desde j é. agradecemos. 

Os negooios por vós até agora mantidos com o British Bank of South 
America Ltd. e que entenderdes que deverão ser por n6s continuados, serão pro
visoriamente tratados no edificio daquelle Banco, e depois, definitivamente, 
no nosso edifioio. 

Pedimos-vos, pois, que até novo aviso de nossa parte, tenhais a bon
dade de dirigir toda a vossa correspondencia ao 

BANK OF LONDON & SOUTH AMERICA LTD. 
Edificio do British Bank of South America Ltd. 

Rua da Alfandega, 23/27, 
RIO DE JANEIRO. 

Somos, com estima e consideração, 

vossos Amos. Obres. 

K. F. J. EDWARDS 

Gerente Principal 

No. 7 



CAIXA POITAL 1111 

TIU .. AIIt. "LONDON.ANK" 

14 /lJJ \ ........................ ~ .. ..... ..... .. .......................... . 

Dear Sir( s), 

We have pleasure in oommunicating to you that having aoquired the 
shares of the British Bank of South America Ltd., and the voluntary liquidat
ion of that Bank having been resolved at a general meeting of shareholders, 
held in London, the business o f the olients of the Bri tish Bank o f South 
Amerioa Ltd. from to-day onwards, will be oarried on by this Bank. 

Our very best attention will be given to your interests and we are 
certain that you will continue the same banking relations with us whioh, up 
to the present, were maintained with that Bank. 

We would request you to sign and return to us the enclosed let ters 
for which accept our thanks. 

The business which up to the present you maintained with the British 
Bank of South America Ltd., and which we trust will be continued wi th us, 
will, for the time being, be treated in the building of that Bank and after
wards, definitely, in our building. 

We would therefore request you to address all your oorrespondence to: 

until further notioe. 

Bank of London & South America Ltd. 
British Bank of South America Ltd., Building 

Rua da Alfandega, 23/27, 
RIO DE JANEIRO, 

We are, dear Sir (s), 
Yours faithfully, 

K. F. J. EDWARDS 

CHIEF MANAGER. 

• 

N. o 7a. 
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Illmo. Sr. Gerente do 
BANK OF LONDON & SOUTH AMERICA LTD. 

Edificio do British Bank of South America Ltd. 

Amigo e Senhor, 

Rua da Alfandega, 23/27, 
RIO DE JANEIRO. 

Tendo dado instrucoaes ao The British Bank of South America Ltd., em 
liquidaoão, Rio de Janeiro, para transferir para esse Banco os saldos credores 

de minhas/nossas contas correntes com aquelle Banco, bem como os titules que 

se acharem em poder delle para cobranoa por minha/nossa conta, peoo/pedimos a 
V. S. a fineza de levar os referidos saldos ao credito de minhas/nossas contas 
correntes com esse Banco e promover a cobrança dos ditos titulos nas condioaes 
que foram estipuladas com o British Bank of South America Ltd., em liquidaoão. 

Peoo/Pedimos a V. S. queira levar ao debito de minhas/nossas referidas 
contas com esse Banco as importancias de quaesquer cheques emittidos por mim/ 
n6s contra o British Bank of South America Ltd. e que sejam apresentados. 

Subscrevemo-nos/Subscrevo-me com estima 

de V. S. 

Amo .... e Obro .... 

Endereoo: 

No. 8 
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Illmo. Sr. Gerente do 
THE BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA LTD., em liquidaolo, 

Rua da Alfandega, 23/27, 
RIO DE JANEIRO. 

Amigo e Senhor, 

Tendo pago a V. S. o saldo devedor de minha/nossa conta corrente ga
rantida com esse Banco, peoo/pedimos-lhe queira ter a bondade de entregar ao 
Bank of London & South America Ltd., desta praoa, todos os titules e valores 

~ue se achavam em poder de V. S. em garantia da minha/nossa referida conta, 
bem como o producto de quaesq~er cobranças ou recebimentos que esse Banco tenha 

feito ou venha a fazer com relaoão a esses titules. 

Subsorevo-me/Subsorevemo-nos com estima 

de V. S. 
Amo . .... e Obro. 

Endereoo: 

No. 11 



Illmo. Snr. Gerente do 
BANK OF LONOON & SOUTH AMERICA LTD., 

Amigo e Senhor, 

Edifioio do British Bank of South Amerioa Ltd., 
Rua da Alfandega, 23/27, 

RIO DE JANEIRO. 

Tendo dado instruooões ao The British Bank of South Amerioa, Ltd., 
desta praoa, para entregar a esse Banco todos os ti tulos e valores que se 
achavam em poder delle em garantia de um debito em conta corrente que manti
nha/mantinhamos com aquelle Banco, debito agora pago, peoo/pedimos a V. S. 
queira receber os referidos titulos e valores, consentindo que, sobre os mes
mos, possa/possamos desde já saccar, de conformidade com os termos do contra
ato assignado entre eu/n6s e esse Banco. 

Subscrevemo-nos/Subscrevo-me com estima 

de V. S. 

Amo . .... e Obro • .... 

Endereoo: 

No. 12 
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~U. &balxo-assignado} Traductar Publico e ln
t.ervrete cOOBercial uraaentado da Praça elo 
Rio de Jan · ro, derl 811lnnte I'M8ea4o pela '. 
Jwtta O..eraiãl da aeea cidade CERTilt'ICO 
q• 118 foi apresentado • doc111wnto escripto 
no idiGDa ~lez, para ~aduzir para o terna• 
~o, o que ?ia, aB rasao do meu offlcio, co• 
mo eegue : 

!RADUCÇIO 

BAr« or WHDON l OUTH Ali miCA, Lilllt.ed 

(Baaoo de Lomrea e da .Werioa do 

R ,K S O L_U Ç I O 

lotada aoe 17 de Jalbo de 1936. 

, Lilli tado. ) 

, ana All!êléa Geral ld.raordlnaria da au~itada 
Ccx.lJ.:?anhia, devid.am• nte convocada e raalieada • Tokeãboaae 
Yard 6 7 e B.a na Cidade de Loadrea, na exta•leira deseaete 
ele Jullio de 1':1361 fol e id votada aeguinte Resolu-
91o : 

• B • 

SOLU '10 

De-bro 8 de 1936. 

THE WLo-SOUrH atER ICAN BAliC, LDI ITED 

RBSOLUÇIO 

Votada a. 17 de Julho de 1936. 
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çloJ 11 ' 
d.l Julho de 19361 foi deYidaiDente Yotada a eegaint.e r co0-/ ~~ 

' USOLUçiO I {

1 

• Q~ os a~int • ÃOOOrdoa1 saber 1 11ft Aocor• 
do ccmdicicmal daWo de o ele Julho de 1936, ca 
lebr:ldo sntl'e a at.a can, Jtrilia. lado, • • 
Bank ot LolldoD aa:l ~Joutb i e rica Umi ted (a-
d Londrc:; e da rica do ul, Limi tadtà à 
outro ludo~ • Aoconlo condicional da o i• 
gualm o dia 6 de J ulho l936L celebrado •t.r• ••ta Com~a,ae lll1 lado, e unilnit ~ 
teci, do out.ro udo, o uaee tona sutmottidoe 
a esta J.dl~ Ll 1 sejam, c ,o ate aot.o ti 1 
approvndos e lovãdoo a etteito, ealvo e •• 
AoOOrdot tornarem inoondioi01ldaa1 a outroe 
reapeitoc.• 

toe e trinta e 

Certificada 0480 BIHl O CO •ia fi ele 

(a) A. Coaaer 
Liqaiclatiario. 

auth~nticaç!o, 
{eeol~!õ 

I?rA .. 



- a -

iJI ftSTllltDIIO DA WlL 

.U.i&Jw'o • J. PbllUp~ ley. 
Tabelllão ptblioo. 

ello notar 1. til& eetallpilha de wn Bhlll 
CtJDeDtoe 

colhÃA no do-

• 

lio de J&D8iro, 22 de 

de llat\o oneeoa. 

1'ere1ro 1936. 

'Ob . ilhae tederua oo. 
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J. PRJ.Ç.l 

!emos o prazer de aommanicar a eata praqa e a todos os 

aommittentes e amigos do ~he Britiah Bank o~ South ~erica Limited 

que, tendo as aoqõea daquelle Banco sido adquiridas pelo ~he Bank 

o~ London & South America Ltd. e tendo sido resolvido, em aaaembl'a 

geral de acaionistas hontem realisada em Londres, a liqu14aqão vol-

- untaria do !he British Bank of South !merica Ltd., os negocios dos 

Jl seus clientes, de hoJe em diante, uma vez transferidos, serão con

tinuados com o Bank of London & South ~eriaa Ltd., ~Ja filial nesta 

praqa funcciona ' Rua da Al~andega, 29/35. 

Bão pouparemos estorqos e attenqão aos interesses doa 

clientes do !he British Bank ot Sauth .lmerica Ltd., os quaea estamos 

certos continuarão aomnosco as mesmas .relaqõea bancarias que atj 

agora mantiveram com aquelle Banco. 

Rio de JSDeiro, 14 de Agosto de 1936. 

!he Bank ot London & South Jmerica Ltd. 

L P. J. J:dwards 

Gerente Principal 



J. PRAÇA 

~amos o prazer de communicar a esta praqa e a todos os 

nossos committentes e amigos que, tendo o Bank of London & South 

America Ltdo adquirido as nossas acqõea e tendo sido resolvido, 

em aaaembl'a geral de accioniataa hontem realiaa4a em Londres, a 

liqu14aqão voluntaria do ~he Britiah Bank of South Jmerioa Ltd., 

os negooioa doa nossos clientes, de hoJe em diante, uma vez 

t- transferidos, serão continuados com o Bank of London & South 

\ 

l Jmerioa Ltd., ou~a filial nesta praqa funociona 'Rua da Jlfandega, 

29 a 35. 

Batamos certos de que o Bank ot London & South Jmerica Ltd. 

não po~ar' eaforqoa e attenqão aoa interesses de nossos clientes, 

a quem recommendamoa que continuem com aquelle Banco as mesmas 

relaqões bancarias que at6 agora existiram entre n6a. 

Rio de Janeiro, 14 de Agosto de 1936. 

!HE BRITISH BJBK of SOUTH AMERICA Ltdo 

Co F. MlCKINTOSH 

GERENTE 
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The British Bank of South Am~rica, Ltd. 
(Estabelecido no Brazll ha mais de 60 annos) 

Capital Autorisado .............................. ~ 2.ooo.ooo 
Capital Realisado ..••••.••••••••.•••••••••••••••• ~ 1.ooo.ooo 
Fundo d., Reserva ••••..••..•••••••••••••.•••.••. ~ 1.ooo.ooo 

associado ao The AnQio South American Bank Ltd . 
e Thl 'Commercial Bank of Spanish America Ltd. 
com um total de Capitaes Realisados e Fundos de 
Reserva acima de S: 1o.ooo.ooo:-

SéDE CENTRAL na cidade do Rio de olanelro 

Rua da Alfaadqa, 23, 15 e 17 

Rua Buenos Aires, 11 

com 

SUCCURSAL 

Rua Frei Caaeea, 135 

Avenida Mem de SA, 336 

I 

I 

Tarifa para cobrança de titulas e ! 
contas assignadas 

MAIO 1927 



BANCO BRITANNICO DA AMERICA DO SUL 
The British Bank of South America, Ltd. 

SéOE CENTRAL Rua da Alfandega, 23, 25 e ZT 

Rua Buenos Alr-. 22 

com 

SUCCURSAL Rua Frei Caneca, 135 

Avenida Mem de Sll. 336 

RIO DE JANEIRO 

Condlç6es para cobrança de tltulos e contas 
asslgnadas: 

1) O Banco conaiaera sujeitos a proteato todos os títulos e 
e contas assignadas que lhe aio enviados para cobrança 
simples, salvo instrucçGee em contrario dos Sra. com
mitentes. 

2) O Banco nio assume nenhuma responsabilidade :-
a) Por falta de protesto de títulos ou duplicatas de 

Contas Assignadas nas localidades onde nAo tem 
filiaes. 

b) Pelos actoa, omi886es ou por falta da parte doa seus 
correspondentes de quaesquer formaliàades referen
tes a títulos ou Duplicatas de Contas Assignadaa 
(Decreto n. 16257 A) nas localidades onde nio tem 
filiaes. 

c) Pelas perdas, subtraçio extravio etc. dos títulos 
enviados. 

8) Para facilitar a bôa marcha do expediente doa títulos e 
evitar possiveia enganos, recommenda-se aos Sra. com
mitentes mencionar os numeros indicados pelo Banco 
quando haja ooouiio de referir-se aos títulos. 

'' Os títulos devem ser p&g\)11 pelos saooados no proprio Ban
co, suas fili&es, e agencias on escriptorios dos seus cor
respondentes. 

ó) Os títulos quando forem caucionados ao Banco nio sendo 
aceitos. terá o Banco direito ás mercadorias poetaa a 
disposição doa Saccadores, pelos Saccados. 



LISTA DE TAXAS PARA COBRANÇA DE SAQUES 

fhe British Bank of South America, Ltd. 

RIO DE JANEIRO 

LOCALIDADE 

Alagoinhas .....•.....•....•. 
Alegrete .......•............. 
Alienas ..•.•.....•......•.... 
Alfredo Chaves ........... . 
Antonina ................... . 
Antonio Prado......... . .. 
Aracajú .•..•••...•...••••••. 
Araguary •·•••··••••·•··•••· Araraquara ........•........ 
Araras ...................... . 
Aymorés .................. . 
Alegre ..................... .. 

Blulé ........................ . 
Balíia. ..••.•....••...••••••... 
Barbacena .................. ( 
Barra Mansa .............. . 
Barretos .................... . 
Batataes ........ : ........... . 
Bebedouro .......... .. ..... . 
Belem ....................... . 
BeiJo Horizonte ... _____ .. . 
Bento Gon.,alves ......... . 
Blumenau ................. .. 
Bôa ViRta do Ereehim .. . 
Bom Jardim ............. .. 
Botue.atú .................. . 
Brusque .................... . 

ESTADO I o/o I Minima 

Bahia. ................ 1 1/a 
R. G. do Sul...... 1h• 
Minas................ 'h• 
R. G. do Sul...... 1ft 
Paraná............... 7/11 
R. G. do Sul...... 1ft 
Sergipe.............. ift• 
Minas................ 'lt• 
S. Paulo............. 1/a ,. ............. ,, .. 
Minas................ 'I•• 
Espirito Santo..... ,,. 

R. G. do Sul...... 7/ta 
Bahia................ 1" 
Minas................ 'h• 
E. do Rio........... 'la 
S. Paulo............. 1ft 
S. Paulo............. tft 
S. Paulo............. 1ft 
Pará.................. 7/ta 
Minas................ 'la 
R. G. do Sul...... 1ft 
Sta. Catharina..... 'h• 
R. G. do Sul...... 7/J• 
E. do Rio........... 'lt• 
S. Paulo............. 1ft. 
Sta. Catharina..... •t .. 

lotOOO 
61000 
61000 
61000 
61000 
68000 
51000 
61000 
48000 
61000 
61000 
91000 

51000 
31000 
61000 
98000 
61000 
61000 
61000 
51000 
61000 
'i$000 
51000 
61000 
61000 
61000 
98000 

Cabofrio.................. . E. do Rio......... •t• 71000 



- 2 -

LOCALIDADE ESTADO 0/0 I Minima 

Caçapava. ....•.•........... . Rio Grande do Sul 'h• 61000 
Caçapava. ....•..•.•....••. .. S. Paulo •.. ....... .. . 'h• 71000 
Cachoeira ....•.•...•....••.. R. G. do Sul •. ..... 'h• 68000 
Cachoeira .................. . . Bahia ................. 11/a 101000 
Cachoeira de Itapemirim E. Santo ............ 1ft• 71000 
Cach. de Sta. Leopoldina E. Santo ............ lf• 71000 
Cafelandia . ................. S. Paulo ......... .... ., .. 71000 
Camaquam . •• .••.••.. ... ... R. G. do Sul ...•... 1/f. 68000 
Cam<X.im .................... Ceará .......... ..... . lJa 61000 
Campina Grande ... ...... . Parahyba do Norte t/11 71000 
Campinas ..........•........ S. PauJo .......... .. . 1ft 51000 
Campo Grande .•.•••.••.•. Matto Grosso .•..•. t /11 71000 
Campos ... ...•.........•.•... E. do Rio .......... 1ft 68000 
Carasinho .................. R. G. do Sul ... ... 'h• 6$000 
CasteDo ..... . ................ E . Santo •. .•. .. .... . 'h• 71000 
Cataguazes . •.......•.•..•.. Minas .•.......... ...• .,. 51000 
emas ..................... R. G. do Sul ...... 'h• 6$000 

Cearã .. ...................... Cearã .. .............. 1/J• 51000 
Collatino •. ..•....•.....•.... E. Santo ... ......... '11• 71000 
Conquista ................. . . Minas ............ ... . 1h• 61000 
Corumbá .... .............. .. Matto Grosso ...... ., .. 71000 
Cruz Alta ................... R. G. do Sul .. ..... ,, .. 6SOOO 
Curityba .. .................. Paraná •.. ...•.•.... . . lfa 51000 
Curvelho .................... Minas ................ 'h• 6SOOO 
Cuyabá . ..................... Matto Grosso .•... . ., .. 71000 

i*iaa .. .. .... ................ E. Santo .. ........ .. . '" 01000 
Dom Pedrito ............... R. G. do Sul ... ... 'h• CltooO 

Encruzilhada. .. .....•..••.. R. G. do SuJ .. , .... llt 61000 
Erechim .. ............ ... . . .. R. G. do Sul .... ... 1Ju 61000 
Estancia . ............... ... .. Serflpe .............. }lht 71000 
Estrella. .............. .... . . . R . . do Sul ..•. .•. ,, .. 61000 

Feira de Sant'Anna. ..... Bahia. .. ............. I '111 
Florianopolis.. ........... .. Sta. Catharina.... . 1h• 
Fornrlga. . . . . • . . . . . . • . . . . . .. . Minas • . . •• .. . . . . . . • . 'h• 

LOCALIDADE 

Gramado ... . .............. . 
Guaporé ..•••........•....... 
Guarapuava ............... . 
Guaratingeta .............. . 
Guaxupé ................... . 

ESTADO 

R. G. do Sul ..... . 
R. G. do Sul , .•... 
R. G. do Sul ..... . 
S. Paulo .. ......... . 
Minas .. ........... .. 

o/o I Mínima 

1ft I 51000 
1/11 6100() 

lju.hy......................... R. G. do Sul. ..... '1/Jt 
llheos........................ Bahia.. ............... 'h• 
ltabuna....... . ..... . .. . . • . . . Bahia................. .'h• 
Itaooatiara... .............. . Amazonas ..... .... .. 1•11 
Itatahy •• .. . . . .. ..... . .... . . Sta. Catharina... •• 'h• 
lta)ubá ..................... Minas ................ '11 
ltaquy ............. .... •• . .. . R. G. do Sul...... 111 

Jaboticabal . ....•.......•.. . S. Paulo... ......... . llt 
Jaguarão............. ....... R. G. do Sul... .... 'h• 
Jaguary ..................... R. G. do Sul. ...... 1ht 
Jahú ... : ............... ..... .. S. Paulo ........... IJt 
Jequié........................ Bahia .. ............... 1,. 
Joazeiro ..................... Bahia.. .............. 1 1ft 
Joinville. ... .• . ......... ... . . Sta. Catharina. .. ,. '/11 
Juiz de Fó.ra.... ........... Minas .. . . ... . .. . .. . .. •11• 

Lageado. . .. ................. R. G. do Sul.. ..... l/f. 
Lages ........................ Sta. Catharina ...•. 1 'h• 
Lagôa Vermelha .......... R. G. do Sul....... 1/J 
Laguna ............. ... ... .. . Sta. Catharina.... . 'h• 

' f 



-·- -~-

LOCALIDADE ESTADO o/o I Minima LOCALIDADE J ESTADO o/a Mini ma 

Lavras ....•.....• ............ :Minas •••••.••••••••.. 'I•• 61000 Ponu Grossa .....•••..•• _ Paraat, .•••.••. •••••. r 'h• I 6tool} 
Limoeiro .. ................. Pernambuco .....•. 11ft 121000 Ponte Nova. ..••...•••.•.... • iDas ................ , ,, .. 61989 
Livramento •................ R. G. do SuL .•.... 'h• 68000 IJ5 I 

StooO Porto Alegre ............... R. G. do Sul ...... 
tOeb Porto Novo do Cunha .. Jlinas •••..•.....•.... ,,.,. ~ 
'OeP Peuso Alegre .... JliluE •.•...••••...•.• 'I• 6 

~á •••• , •••••••••••••••.. Sergipe .... ··: ..•.•.. I lfll ';lutJe 

~e&!',é ..•................... Estado do Rio •.... 1ft 71000 
Maceto ....•...•.....•..•..... Alagoas •...•......... 'h• 61000 
Macuco ................... Estado do Rio •.... 1ft 71000 
llanáos ................••..•.. Amazonas •..•.•..•. 1ft 61000 QUJ'Ilhy ..................... B. G. do Sul •••••• ,,., ~~~ 
Manhuassú· .•............•. Minas .•.•••....•..•.. 'h• 68000 Qaeluz ..................... S. Paulo .......• _ •.• 1ft 6ti.IOO 
lllaranhão ..•........•...•... Maranhão ..........• ,. 51000 Qai&eaman •.... . .....••.••.. E. do Rio ..••••.•.•• at• ~tooO 
Maroim .....•...•.••••...•..• Serflpe .............. 'lt 91000 
Montenegro .•.•..•....•••. R. . do Sul ....•. "h• 61000 
llossoró •.... .•...•..•.•.••. R. G. do Norte .... 'h• 51000 
··~·,···· .............. E. Santo ........... 'lt 91000 

Pernambuco-..••.. ! Jl e .....••..........••.. Minas .•.. ......... .. 'h• 61000 Recife ...•..••••..•.......... .,. 31000 
Rezende-.•..•.......•........ E. do Rio ..•..•.... ,,. 8$000 
:Ribeirão Preto .........•.. ~- Paulo ...•.•.....• 7Jta 61000 
Rio de Janeiro ...........• Districto Federal. li~ 31000 
Rio Grande ................. R. G. do Sul ...•••• 'la MOOO 

Natal ....•.................... R.G. do Norte .... ,, .. 61000 Rio Negro ..•..... ____ Paraná. .•.. ·-·-··· 'I•• 6tooo 
Nitheroy"'Rio ~~ .•.. E. do Rio ........... 'h• SIOOO Rio Pardo········-·--··· R. G. do Sul. ..... 1ft 61000 
Novo Hamburgo .•....... R. G. do Sul ...... 'h• 61000 Mfleario .....•••• ·~-····· .. R. G. do Sul. ..... 'h• 61000 

~yra .... , ............... Minas .•.•.•.....••... 'h• 61000 Sant'Anna do Livramento R. G. do Sul ...... 'h• 61000 
!anta Cl'U% ..••............ ·I R. G. do Sul ...... 'h• ~""10 (Belém) ..•..••...•.... Pará. •.... ··········· 'h• 511100 

~yba;·················· Parahyba do Norte 'h• 51000 SU. Leopoldina{1111ear=.) E. Santo ...•••••••.. 'I• "; ~ 

• ~agua ........•.....•.. Paraná ....•.......... 'h• 61000 Sta. Luzia do Carangola Jlinas •••..•••....•.. 'IM 61000 • 'Parnah~ba ............•..•.. Piauhy •.....•..•.•. .,. 61000 Santa :Maria .••••••••••••••• R. G. Sul. .......... '111 51000 
Passa ualPo .............. Minas ................ 'I•• 61000 Santarero ................... Pará. ..•.............. 1 111• 71000 
Passo F'Qildo ...••.••...•... R. G. do Sul ...... 'h• 6$000 Santiago do Boqueirio. .. R. G. do Sul· ..... !J•• 61000 
Passos .• : ••••.•••• .......... llinas ....•.. 'h• 61000 Santo Amaro. .••••..••.•..• Bahia .....•..••....... .. ,. 101000 
Pelotas ..•.....•.... R. G. do Sul ...... ,. 58000 

88Bto ~-············· R. G. do SuL ••... Ih 61000 &;---·· .. ············· Alagoas .•.•••••.••... 1ft 61000 Sto.Antomo doJacuti.Dga lliDas •••..••••••••... 'I•• tltooO 

;;.iii~iipbit:::::::: 
~oas .............. T/1 121000 Santos ..•.................... S. Paulo .... -........... .,. 31000 

aulo .......•.... lft 61000 São Bo!")a ........... ····-·-· R. G. do Sul ... 'lu. 6too0 
eaba. •••.•••....... . .. s. Paulo .•.....••... ,. 41000 Sio Felii ................... Bahia ••.••....•.••.... Pia 101000 



1-
São Francisco.···-······· 
São Francisco de Assis 
São Francisco de Paula r<, Gabriel.. .....•...•.... 
~ , João da Bocaina ..•. 
São João dei Rey .•.•••.. 
Si~poldo .......•...... 
Sio Luiz do Maranhão. 
São Matheus .......•.•... 
São Pa~ ................ . 
São Pedro ................. . 
São Salvador ............ .. 
São Sebastião do Cahy. 
São Sebastião do Paraizo 
Sobral .................. . 

Tatohy ..................... . 
Taquara ..............•..•.. 
Taquary ... .... ............ . 
Taubaté..... . ..... . : •.. 
Theopbilo Ottoni . ..... .. 
Therezina ................ . 
Tupaceretan ............... . 

~ ....................... .. 
aba ................... .. 

t o da Victoria ....... . 
U.ruguayana ............... . 

Vacearia ................. . 
Valença. . ...... ...... . 
Valença ................. .. 
V~f!lla ................. . 
Vtcto~ .................... . 

- 6 -

ESTADO 

Sta. Ca&harina. .... 
R. G. do Sul •..•••. 
R. G. do Sul .... .. 
R. G. do Sul ..... . 
S. Paulo ........... . 
Minas ............. . .. 
R. G. do Sul .... .. 
Maranhão .••....•... 
E. Santo ........... . 
S. Paulo .......... .. 
R. G. ao Sul ...... . 
Bahia. .............. .. 
R. G. do Sul ..... . 
Minas .............. .. 
Ceará ............... . 

o/ó 

'lt 
'h• ,,. ,, .. .,. ,,. 
'h• IJa ,,. .,. 
lia 

'" ''" 'h• 
li/ta 

S. Paulo ............ 'lt 
R. G. do Sul ...... 'lt• 
R. G. do Sul . ... 111 
S. Paulo. ............ 7ha 
Minas ....... ...... .. 'I• 
Piaulty.............. . 111 
R. G. do Sul ...... 7/tt 

Minas . .• ......... ''" 
Minas ............... 1/11 

Paraná .............. ''" 
R. G. do Sul.. .... 7/ta 

R. G. do Sul .... . 111 
E. do Rio ......... ''•• 
Bahia ................ l 'l• 
Minas . .. . . . . .. 11•• 
E. Santo.......... ' · 

llfbdma 
91000 
6tooO 
61000 
61000 
51000 
5to00 
61000 
ãtooo 
91000 
31000 
81000 
3SOOO 
61000 
6tooO 
91000 

4to00 
61000 
6$000 
6$000 
StoOO 
71000 
61000 

61000 
91000 
61000 
68000 

61000 
..000 

101000 
6too0 
51000 



r rt~ . 
. -. ...... _ .... ._.._. I ------.--. .................. .... _1. ·-~--.......... -::d= .... - ... ..,~---..,-- ...... . 

I ll 

llEAD ÜFFICE: OLD BROAD STREE'f, LONDON, E.~. 2 

AFFlLIATBP INSTITl1TIPN 1 

Jjrítí~b Jjani õT ~outij ~mtríca, I tb. 

n 
n 
n n n n •• 

u 
u u 
li :Branches at the principal pointa in ARGENTINA, BllAZIL, CHILE. COLOMBlA, ECUADOR, 'a! 

GUATEMALA, NICARAGU,J\., PERU, SALVADOR, SPAIN, VENEZUELA;. , 

ltepresented in U.S.A. by THE ANGLO-SOUTH A~RICAN TRUST CO., New York ~~ 
~~ (IIICORPORATt:D UNDEII TBII: LAWI or ma ITATI: or l'iii:W t'ORit) ~~ 

u.===================================================== 
Cabled Reports Circular 

VoL. 12. LONDON., 1sT JUNE~ 19M. No. 623. 

The following reporlia are ba.aed upon che la.test cable, a.ir ms.H, a.nd othet' advicel reoeivéd 
frofn che uncier-mentioned .Bra.nchea a.nd Associa.tai lnabituülnt, giving a rfVie.w of eeonoQlic 
eondiUona in cbe counliriea wbere the Ba.nk ia rept'eae~•ed. 

ARGENTINA. 
(NoTm.• Values at·e IXfJJ'ttsed (, pa;1r n~rrmc,Y IXfl/11 711Aire «!urwll1 ltlliitatecl.l 

BUENOS AIRES (by oa.ble), 22nd M.y, 19315, 
1!1\ght aoattered ralna have falren nea.r the ooast, Vlhea.t, ll'nseed and oats »tougblng is prooudlng alpwly 

a.nd aowing ia int.errupted by laok of ra.in. 
Maize plcking~&nd shelliV a.re a.ctlve everywhae. Tbe prelimin&flli eBtimate of the exporta.ble t.onnage 

confirma tbat there wiU be a bumpet grop exceed!n& a.ll previoul recerils. 

• 

Oamps everywhere are needing :raln. 
BU!ll'l'OB A.UlEB (by oable)', i9th )la.yp 19135. 

Wheat, llnreed and oata ploughing &nd aowing are trooefidlnf idowly1 due to the lry oobditlon of the sol!, 
Maize ploklng and •helling are very aoCtve eveT,.,bere. The weatbef ia favourable. 
Frosty dry weather ia general and oamp conditions are detet!bl'&tlng. 

BU1!1NOB AIRES (iy ~. 80th ~y. 1935. 
Jaoln.ted rains ha.ve fallen, but the campa are generally\n poot oondiGion. 
Lateas qvJta"ODR in the looal grain ma.rket contpl\re as lollowa ~ - - -

OOIUfODlft, 1 ~-an.,l SO Deo. !UI l>e11., !IS :Qeo., 14May, 30 May, 
1981. 1981. 1982. 11183. le85. 1985. - -

Wbeat p1r 100 kl1o1 - ... - ... P1101 6.6!1 6.10 IS.OS 6.76 7.06 6.(18 

'·'' l4alae .. " 
... ... ... ... . .. 

" 
S,S, U5 ,,6, '.ati Ull 

IJin•e•d ., " 
... ... ... ... "' ll 1R.l9 1),90 9.81 u,,go :111.06 12.oa 

,,0 Oan ,, . ... ... ... - ... 
" 

,,. s.ao ,,00 6.80 5.80 

N01'11.-0n !19111 NtflllmiJI,., 1988, 1!11 GratJ.•RigN/aiÚfJ &at·tt f!las est/'1.4/.is/vf/ f~• J/y pu~se of 
~1'11Hidtt~,r ú agricullr~rilfl 7HÚ~itm#tll lasir: pn'fll/or gl'.in. TAue !Jfltir: !"im wu1;i.;ud as/4{/WJs afid nm~e 
titKe r#N•ined t111811md :-WMGI, 8,'/5 f'IIDI (jãJer) jn' lOO lei/4.1 ~ Mttr'tt1 4.40 /f!IIS ." Littlllll, ll.fl() !ilol. 
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Amongst otber oomra.oditiea, late&t quotpton11 oomp1u1 aa followa with tbo11 rllllna a\ .,.rloua paat dana:-

OOII.UI:JI~r. 
80 Deo., 28 Deo., ll6 Deo., 26 Dec., UMay, li8May, 

1981. 198~. 1988. 1984. 1985. 1985. 
- ~ --
Wool : B, A. mediam oro11bred per 10 klloa • ., ... Peso a UIO 5.90 a.oo 8.80 8.50_ 8.50 

Corrleratea merlno per 10 klloa ... 
" 

8.80 1.80 17.00 14.06 18.80 19.80 
Linstoolc: Ohilllng ateera per kilo li ve weight ... Oeuta ~8 25 2'1 !17 i7 !16 

Freezi!lg we•hora pw lb, ... ... .. 17 1!1 u 16 14 llS 
Hidea ! Salted oz. lfri&orlftoot) per 100 klloa ... ... Peaoa 28.110* 19.oo• 2'7.60° 66.110 '18.00 '18.00 

~ry (ProYin.-of B .• q per 10 ldloa ... -· .. 8.00* !UO" 8.,o• '1.110 '1.80 uo 
- --nora. -1 .u. -'J.Un /js .• 1 6111 ( JICIJII'} - " Wlltlfi•S (Koltl •• • Peaoa (gold). 

L&teat quotationa for .. adlng •eourltlea on thelocal Bolaa compare aa followa r-

N<&11• or aaooat'fl. 28 Deo., l~·· 1912. 
26 Deo.. 

1984. 
14 :U:ay, 
19811. 

28llay, 
19811. 

--- - ---
Prov. of B A. 8-Sl % Gold J,oan 1900 ... ... Peaoa pet oent. ,8.00 66.00 107.00 90.00 96.00 
Cédqlas Hlpot, A~. 11 %, 198' ... .. ... 

" 97.00t ~·t 96.00 95.20 95.10 
Prov. de B. A.'P Interna Ooneolldada 19US ... .. GCl,OO 00 78.50 78.00 78.00 
Emp. Int. Obra• PIÍb. 'i % ~ld Loan 1911 ... 

" 67.00 8,.00 98.60 95.00 911.00 
Oredito Argentino Irfterno 4l 1984 ... ... 11 - ~ ::; - 86.20 86.50 
Empreatlto Patrlotioo ll% lit .erlM ... ... " - - 96.70 96.50 
Orédl~rg. Intemo ll " 1984 Seriea A ... .. - - 98,80 95.20 96.00 

No-rm.-A/1 Cltl11las, t1t TIHII tU 6 ~,. eelfl., Si ,tt.r "'"'· tJIIá 6 Pll'tttú. P.J,tJI {;,wrtltiUIII !HI,.al 
BIHids, rvt~e elnw,.te41tJ aS flW ttlfl. jasis in N#Pe"'"""•1988. 

tQN41tJtitHI for 8 M- eetll, Cláulas Bí6oltearitu AI"KriiiJtUIJ, 6% (úw 81/i), 

BUENOS AI,RES {by a.lr maU), 17th Maf, 198!5. 
The weather dnrlng the paat fodnltd:lt haa been fa.vourablt for tbe pioklng of maia, but ains are urgen\ly 

reqwre4, eapecia.lly ln the Paunpa ~nd in tne S,outh o! the Provlace of :Suenoa Aires, where ploughlng ia being 
delayed. In other parta of tbe couatry fleld w6rlf haa beon ca.rried out under fairly satiafactoty condi*ioDI; planting 
ha.s alrea.dy been eftected and good general raina would be very beneftolal. 

Pastoral oonditlons ha.ve dete~rated ; this mr.y cre~te a local demand for ma.lze, thua ena.bling farmers to 
dlspq~e of their old.etocks, the exporte.tio of whioh hal been prohlbited by $he Go'ternment. Vari0111 agrioultural 
ICNnetiles ha.ve unsuooeaafully potltloned e Government to adv&IICII th•minlmum purohaaing prica of malze by the 
Gra.ln Regulatiog Board from 4.40 to 6.00 pesos per 100 kiloR. 

The wool market ls aotive for nearlt ali daues. Preferenoé• beína ahown for Ptovlno8' of Buenos Alree 
fino and oo&rBe orollbrede, Seuth Cout abeep and Jt,mbe' wocl. Other grades have met with a 1111 aoUve market ou 
acoout of abortlge o f atooka e.nd reduced arrivala. Oorrient81 .and Entre Rios wocle a.re belng purohaaad more freely, 
alth~h the improvement ia not pronounoed lu CIOIIIparilon wfth the general leoovery lu the volume of baalneas. 
Defoottve woola aro in poor demand, with prices very unaatisfaotory. 

In ~he Uvestook markllt the demand for good q~~~olity llght a~era for export ia firm. Young ateara for the 
local trade have also aold weU, bu• tnferior a.nhaa.lt aruliffioult to diapose of. Eaftlea have lllen larr, and prlcea 
weaker, No intereat ia ahown lu atore and breedlng animals, owlngllo the unaattafaotory pastoral cond1tlona. 

In bis Meuafe at ijle o»enlng of 068aress on lllth inatant tbe President of the Bepubllc surveyed con
dltions in O.rgentina fn a compreben•ive manner. l'htl ~ost impertanl. points in the Message deallnfwith the 
economia and financiai aspect'l of the nation'a a.otivitles aré laumma.rised aa Collows ~-

National revenue In 1984. tet&Ued 908,800,000 peKoa, whilah tbe eorreapo11ding e:rflenditure was 
904,800,000 pe~oa, resulWng in llf"llllall rea.liaed deflcl• of 1,000,000 pesos. ilha oaah revenuea of tbe nation 
a.ggrepted 789,11{)0,000 p••• .,hilat the aotu.,& Budgetsq •:r.PeDàiture to be oovered by audh revenues totalled 
740,1l00,0{10 pesos. ReoeiJ*I d~qived from the ll&iôtiatio'll of' bo!lda amounted to 168,800,000 pe101, expenditurea on 
publio worka-whioh amountea-to 110,20Q,OOO tpeaoa ....,luding 'oe.d ocnatruotion '(Bnaooed Hpr.rately)--ud other 
apecl..I outla,...., be met oat of the proceeda tbereol havint.*«)talled a. like amouni. Oaah revenuel exoeeded tbe 
Budget Estimates tq 8~.6001000 pesoa, prlnoi,pally due tó tU yiel!a of Oustoma Dutiea and Inland Revenue 
havlnJ oonalderally exceedcd 'Ghe Eatlmat.a. The Mesaage I»Ad *hat • preaentl Government 4urlng a. period 
of tbrea yeara ha.d reducecl tbe nat.ioaa.l expenditure by 1Sl.ft)O,ooltpeao.; in 1980, the e:rpentlture to be covered 
by casb ~evenuea a.mount«l to 871,000,000 pesos, bU't in l~ tbta had been redueed, aa above indioated, to 
'1,Q,500,00U pesos. The &111&11 feficit ~sed in tlto 1'984 fiilancial yenr i~Jllowed a marl!ld decliQI on -'hoaa 
l'egi•tered dbrtng the preoedin~ears, In 1980, $he Budget deflclt waa a~t hilfh •829,QOO,OOO peaoa, but in 1981 the 
deftclt haà been dr~t~tloally 12ced, to 90.a,ooo pesos; tn 198i, to 215,700,000 péloa: i9 1988, Lo 19,500,000 
pesos; and1 as al~ pobiM out, to l,OOO;tloo plliCls in 1984.. 

Tlle 09nsolida.ted t>àblio Deb"-(co1ftding to the Measage, üaPwed a net increa.ae of 1191,000,000 peaoa during 
the tbree :VOa.ft 19sg to 198,,-but a grea l'eduction ha.d been effeoteTin tha i'loatlng Debt. The la.ttll a.mounted at 
t.be end of 1951 to 1,208,800,000 peaos, buli by Dl1oembea 81a•, 19841 ha.d been reduced to 817,000,000 pesos. The 
nét 1ocru.11e in the eo~a.l nationR.l PubliQ Dabt waa ~hus JEIO,OOO,OOO peaoa, bnt lt WM estimated that lbQ payments 
in futura ye~ra iii dllpeot of tbc lnWirual l:>ebt wowd be dlmlnilhed, by reason of the reductlou In lnterest raus, 
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by SSO,OOO,OOO pesos, theroby coun~er-balanoing to a great extent 'he inorew in the total Debt. n was further 
pOintred out that the Floating Debt would, by the end of 193!1, be f!Uiber reduoed to some !150,000,000 pesos through 
the opera.Uon 9f the consolidatlon a.nd amortisa.•lon mea.suros provided for in the now Oentra.l Bt.nk Lawa. 

The payment of the aervloe on the Publio Debt requlred, In 1930, the sum of !181,700,000 peeoa i in 1931, 
!1861800,000 pesos; and, in 193!1, ~l,OOO,OOO pesos, The inorea.ae in tho dêbt service in 1932 ha.d been dua to 
exoaange losses wbioh woro non-exlatent in 1931,~he fWlds in the latter year baving bean obtained by the uae of gola 
in the Oonversion OJ!ioe. In 1933, the cost of Lho servioe WL\8 reduccd alígh~ly, to !ISB,,OO,OOO pesos, but in 19.8,-due 
to ~he depreaiation of the i! and dollar, the WIO of part of tha exchqe protita fund, ~~ the various deb~ converaion 
opent~s-•he requiromenta of tha aervioa on the PubliQ, Debt ha.d fallen to !18!1,,00,0Qf p010s, or vlrtwilly tbe sa.me 
as in 1980, notwltbstandlns the lssue of new loa.ua and the oonsolldation of floa.ting indabtedneae. 

Tba Meeaage empha.sisea that. ma.ny now Laxéa had been oreated in receat yea.rs whiob had thrown a bea.vy 
burdon on the pOpulaoe, bu~ that thaae maa.surcs ba.d preatrvod the country's flnanoia.l equilibrium. The President 
claimod tha.t the Goverument bad by ite legialatlve measures oQiltributed to tbe improved aitua.tion of tbe Republio's 
baaio lndustries. Tha monata.ry Decreas ha.d reaulted in tbe alimina.tlon of the blt>oked funda held in A.rgentlila, a.nd 
the exoba.nge va.lue of the peso wa.a relatively stable. Internai pricea ha.d rema.inod compara.t.iftl,y oonetant ; the 
index figure of the ooat of livlng, bAd ao 100 for November, 1988, was now around 96.6. The reoanLiy inatiGuted 
axchange aurtaJ: on .importa withelbt prior parmit wollld atlect but a. sma.ll proportion of tbe gooda entering the 
oountry, a.nd íbs applioation tended to nu!Wy Johe pressure exerted on ratos i.n the froe exoban&e market by the 
intenso compebitiop between certain na.Liona selling thetr gooda to Argant.ina. So fa.r as exoha.ngi profh1 were oon
oarnecl, Ulese constltuted a reserve fund foa:. the proteotion of national lnduatry, The time was not yet ripe, the 
Prasidont cleolaud, for lega.lly atabilisintJ tha Alpntine peso, for noither tbe .S aterling nor tho llplla.r hlld b~n 
ao sta.bllised. Although bankruptoiea ha.d bleu oonsiderably reduced and aavings were on the inoreiíe, a.nd foretgu 
trade ahowed an upward tendenoy1 •bo Presldenb aounded tha waming that proaperitr was stiU a long way abea.d. 
The MoiiS&ge reiterated the sta.toment that lnfla.tlon of the ourrenoy would uot be resorted to. 

In the par• of Ula Meaaage dealing 'Mth tbe a.ctiviLie& of the Hinil!try of Ajtioulture it was stated that1 a.s the 
bulo puroJa&aina prioes 1lxad by 11he Gra.in Regulating Boa.rd ha.d now been excaedad by market prioes, the 
rea.sona for the Govarnmeut'a intarvenMon in the graln trade had cliaappea.re<\, and it ha.d been deoidad to allow 
h to revert to priute enterprille, -'To complete the work a.lready doner O•grcss would be a.sked to sanoUon 
the Graln Bill, whlch would modUy ~e legalswoture o! tho grahl. traae -.o a conslderable exteu,, whilst the 
ereotion of eleva.tora-whfcll, when ocunpleted, would be capa.ble of handllng 1()1000,000 tona of gra.ln-would altar 
ita teohnlcal aud eoonomlo a.&J)Bcta i'unds would be taken from the Jroilte on exohange tll tlnanoe tha achemo 
to construot theae ele'9'!'tora, •hus abowing a departure trem the original pl&n of issulng bonde to cover ~be upenditunl 
involved. The Government ha.d aa.lsted tha da.iry indu8try by the "PP.ointment of a. :UOgula.tins Boe.M &lld the 
distribution o( a subsidy to produoara, the funda for whioh bad bqen .obtalned, in part, from tha exohange prolite. 
Oftioial a.c'ion lia.d also bnon taken in conneotlon witb the wine iaduatry, whilst the gradual diaplaoemeut of 
Argentina meat in oartaln foreiga. nun:kets had induced the Govornmeht to appoint a. epecial Board to oousider steps 
to ancourage exporta thereof to new dastinations By tbe distribution of ex:ohango proflte derivod from moa.t OlÇports~ 

• exportara from Argentina were pl&oeQ in4 position to com peta with thoae of other countriea who reoelvecl heavy 
subsidias. Alaiatance in this ma.1mer h..d átrea.dy bean given to sbipments of meat to ltaly, whilst the Boa.rd was 
also subsidiaing mea.t exporta to n.pa!ll. Neva,theld'ta, ~a prospecte of flatliniJ adequa.te new markets for A.rsentiine 
maat were meagre. Tbe Government would Q4ltt a.ll its power to flnd a aalllefaooory solution to the problam wheu 
the Roca. Ãj!adment la.pdd,•nd, in tbe mea.ntime, was contlnui.ag tbe polioy of foatuing Anglo-Argentina tra.de, 
which would have a. most impo~Ut bearing on the mlous pointa at issue. • 

Otliclal atlltistios just publi•hed give the " real " value of ex,ports from Argentina for the four months 
Janua.ry/April, 1986, at.561,0~9,088 pesos, which .figure regllkra a.n advanoe of lUa :v.er cent over tha.t for the tirat 
four mon.ths of 19M, l.e. 60.,4Jlltn8 peaos. The tota.l volum .. of shipmante wasalso higber, havlng been 6,6!14,766 
tona, agamat 6,158,7615 tom, or n.n lncrea.se of 9.5 per osnt. Whiiat the va.lue ot export'Hor the mont.b of Aprilla.st 
wa.s only alightly in adva.nca of that recorded for tba pJ'ecoding lll(lnth of Ma.rci-a.t. 181,686,40' peaos, against 
180,446,81~ pesoa..a.ti:At value neverthelesa regilltered a oonaidera.blll inorease on the total value of oxporta-i.e. 
106,673,666 pesoa-re'cor«ed In Aprll, 198i. 

The expanilon ahown in the.. export nade this year- as oomparad with 193' la to ba attribnted to tho largar 
volume of shipments of (tra.in, oombined with hnproved prioea l'bere!or. Aggrega.te llbipments of !Woflcultura.J próduots 
In J'anuary/April, 1935, weq~ va.lued at 3,6,988,709 pesos, aga.inst 271,463,f.l53 pesos in 198'; of tlfbse suma, grain and 
linaeed ahipments a.ccounted, respectively, for 8'l4,~711.S pesos llnd 1156,864,638 pesos, W.heat Alpmente totallod 
1,792,000 tona, agalnat 1,588,000 tollll-Or a.n increa.se of 18.!1 per oent.; oat shipmeut.s wero ~46,000 tons, an lncroase 
of 108.6 per oent. Linseed exporta a.lso axpa.nded by 16.8 pet' oent., but ma.ize ahlpmenta were not ef!ected on tbo 
sa.mo sca.le aa in 198' aud reprasented a reduotion ofll.'f per cent. 

Tha valua ol exporta of p&atora.l prqàucte was loWBt' t).an last yaar, havilt8 totalled 189,n8, 78!1 pesos, a.gainst 
~5,148,06!1 puoa. The value of sblpmente of mea.t wa.s sligM\ly lower, bu' a larga reduotfon ia reGQtdad in exporta of 
hldes-from 84,'{17,04.0 pesos to 29Jl96,S96 paaoa- a.n4 a.lw itt.wcol-from 7!1,974.5ll6 pesos to 67,61~6 peaos. 

Bbipman•• of apaoie in Jlllftla.ryfApril, 1985, t.ota.lled 1,608,900 peaos (gold), aga.lnst nil in tbe oorrêsponding 
montha of 198,, 

The Argantli!le II'caasur;r announoad on the 29th April last tbai a. fresh internai loa.n operation had been 
arranged, following the emiasion for 60,000,000 pesos mada in November last. The uew issue ia for ~,000 peSOB 
of Credito Argentino Interno 4l per cent. Bonds, 1984, having an aooumulative ainking fnnd of ~ per oan,, per llllDUm. 
Repayment 'WJ,ll be by half-yea.rly drawings a.t par, and the bouds are free from all futuro and preaept tax:ation, 
Theloan will be offered to ~e public a.t 86 per oent., or ~ per oent. higber than tbe is1ae price of the Nonmber lop.n, 
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BAHIA BLANCA (by ma.il), Srd Mr.y, 198&. 
The loor.l wool m..rket br.a llOntinued more or lea• ina.otive during the paat month, buyera ahowlng little or 

no intereat. Cereala continue to oommand good prloea. Cattle prioea bave been malntr.ined, a.nd buying intereat, 
r.lthough uot ao mr.rked as in ?.la.rch, ha.a oon~inued in evidence in the liv111tock market. The campa require more 
ralu, and Lhia may cause a ellght falling off In 'he demand, but camp condiliiona senerally in this zono are favour
ablo. 

CHILE. 
SANTIAGO (by air mall), 10th llay, 1935. 

Sinoe our last a.dTioea tho apeoial Beaaiona of Congreaa have oontlnuod. Some progreas haa been made with 
tho Government'a Bill to lnorease the aalariea of civil servant1, but there haa boen a revival of the agitatlon agalnsG 
thu 11 per oenll. tumover tas:. 

The demaud for trade aooommodation from the oommeroial banks ia expanding, whilat the aupply of funda 
continuo from aemi-offioial aouroea-auoh as the State Inaurance O.ffioe-for the development of new mdustries in 
Chile. 

VALPARAIBO (by oable), 117th Mr.y, 1935, 
The "export" exohange rate for aterling is 119.00 posoa per !, whioh oomparea with 117.00 pesos on 18th 

lnatant. • 
On the local Bolsa, lateat quotr.tlon• for leading eeouritlee compare •~ follow1 :-

Govel"nment Bonàs. 
Publlc W"ork• ILaw 'SOS1 ••• 

'T %-Amonlea~ion 1~ 
ln\ernal Debt 'T ~~ ILawa '803 and H95) 

IAmorstsation 1 ~'I 

Hlpo,eearlo Bondr.. 
Banoo Hlp. de Chile 8 ~Í' Rond• ... 

(Amor~iaation %) 
Oaja de Ored. Hip. 6% Bond1 ... 

I Amor\lsation t ~ 1 

Banlu and lnauranae. 
Banco de Chile (11001 .. . 
Banco E1paftol (Chile) ($100) .. . 
La Chilena Oon1oiiciada '''OI 
Oia, de Beg. La Eapallol& 1•1101 .•. 
Ola. d• Beg. La Comercial 11115) 

lndUUl"l&l&. 
Ola. General de Eleosrioadad lttdlll~rlal 

,,60t ... ·~ ... •• .. . 
Ola. de Gaa de San•laiO ($601 ... .. . 
Oia. de Ga1 de Valpan.iiO ''W) ... ~· 
Soe, Exp. àe Tierra del Fuego (.11~ ••. 
Soe. Gan. Gente Grande IJ!la ... 
Soe, Gan. La1una Blanca 1.11) ••• 

18 Mr.y, I 27 Ma7, 
1986. 1 .. 6. 

95' 

971 

91" 

250 
146 

611 
68 
40 

40 
97 
77 

281 
lOS 
277 

98* 

97* 

248 
145 

õ\1 
68 
40 

411 
IJS 
79 

280 
106 
ll76 

I nduatl"l&ls-continviÃ. 
Cia, Chilena de Tabaoo1 lt20l ... 
Oia. Otrnoeraaa Unida• 1•201 ... 
Oia. Sud Amer. de Vapor•• Ord.{f8) ... 
Cia. lndunrlal ($\!Oi ·~ '" 
Soe. Imp. y Lh. Uni•er1o 1$100• ... 
Cia. Ref. de Asúoar de Vi lia del Mar. (1401 
Soe. lnd. del Ayaen 1.411)... ... ... 
Oia. de Cemenso "El Helón " t•tQ) , •• 
Cia. Cbil. de Eleclricidad Ord. (.llt ... 

Do. 8~ Deba. (&1) 

Jltl'&tea. 
Lau\aro NltralliO-., Lid., 7% Pref. (.l!li) 

lllnea. 
Ola. Carbonifera e Industrial de Lota •• 
Patiilo Mln11 and En\erorl.. Oona. 

(No par value) ... • ... ... 
Qia;. Mln. '1 A1ri9, Oploca de Boli'l'ia 

1.!111 .•. ... '" ... '" 
Cla. Hin. de Oruro lf20) ... • •• 
Oia. Oarb. y de Fund. fltbwal•r (J11a ••• 
Oia • .Min. de Tooopllla 1111 ... .. . 
Oia. E"aiiifera Cerro Grande tMll .. . 
Oia. Minera de Dlepu\ada de la• Oondea 

(1116) ••• ... ••• ... . •• 

18 )(r.y, ~ MR7, 
1086. 1116. 

Peao•• 
119 
19 
23 
90 
90 

109 
74 

1411 
4 

6U 

48 

35 

8112 

149 
107 

60 
116 

16 

19 

Pe101. 
118 
79 
26 
96 
!JO 

109 
74 

148 
4 

70 

85 

860 

162 
119 

48 
122 

21 

18 

•Quotations per oenb. (Ali the above~ntioned a bares are fully pald, the figures within bra.okets representing 
the nominal value per share). 

VALPARAIBO (b;r oable), 119th May, 1985. 
Lateet quot~~otiona for leading oommodiMea in the looal markets compare as followa with tho8e r111ing at 

vr.rious pa.at dates :-

0oMMODlU. 

Barley, Ohnalier per 100 d1oa .. . 
, 1 Forrajera 11 , .. . 

Raw Hidea per kllo ... • .. 

... Puo1 .. .. 
Mixed Merlno Wool per 4.6 i:ilo1 .. . 
Whea\, Blanae per 100 kllo1 ... ... " 

" Oats, Mtxed and/or Tawny per 100 i:lloa 
" 

31 Deo., SO Dec., 116l)eo., 118 Deo., 18 Deo., 11 May, 119 May, 
I 1980, 1981, 198!1. 1938. 1984. 1985, 1985. 

!16.00 
18.00 

1.40 
nom. 
29.00 
10.00 
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3!1.00 
117.00 

1.4.0 
70.00 
28.00 
18.00 

46.00 
l1.60 

210.00 

45.00 
S!l.OO 

11.90 
825.00 
65.00 
!15.00 

65.00 
67.00 

3.10 
1175.00 
66.00 
40.00 

65.00 
64.00 

8.60 
276.00 
65.00 
45.00 

65.00 
55.00 

8.60 
!150.00 
66.00 
48.00 

.. 



PERU. 
LIMA (by oable), 29th May, 19811. 

In the looal oommodlty marketa, sugar hu deolined in prlce, tbe gra.iny quallty being now quoted at 
8s. 9d. per quinV.l, f.o.b. compared wUh 81. 10d. on 17th inatant, and the wuhing quality at 48. 6d. apinst u. 7d. 
OoUon prlces are alao weaker, the quotatlon for good-falr Tangills being 118.60 soles per quintal, f.o.b,, againat 
69.110 soles on 17th instant. The quow.tlon for cottonseed is flrmer1 at ' aolea per quintal, on ahore at Peruvian port, 
and refined oottonaeed oll is alao dearer, at 28 soles. 

On the looal Bolsa, the quotation for the 8 per oent. Oentenario Loan hae hardened from 169. to 170 soles 
per cent., a.nd tbe 7 per cent. Oonsolidated Internai Loan la •teady, at 78 aolea. 

LIMA (by alr mail), 6th May, 111115. 
As a reault of the rlse in the price of silvar, the one aol and 60 cents allver ooins in circulation have 

practioally disappeared, and considerable difticulty ia being experlenóed in a.ll oommercial clrcles owing to the dearth 
of small change. To ea.se the situacion, additional nlckel money to the value of one mllllon soles bas been put in 
oircula.tion by the Central Reserve Ba.nk. Tne Oentra.l Reserve :Sank ia a.uthorised, uuder Artiole 117 of its 
Oonatitution, to iaaue notes of the denomlnatlon of not leA tb&LD one aol. a.nd a Government Deoree has now been 
publlahed authorialng it to make an J.asue of 60 eents denominatlon. A further Deoree authorlsea the Bank to issue 
150 cent ooins, which are to be exchaztled for the 110 .gent notes isaued. In order to counteract specula"on, tbe 
Government has alao issued a Deoree probibiting the export of ai! ver except that produoed by the mlning oompaniea 
-who are place4 under tbe obligation of proving the source o! tbe metal-and prohibitlng the hoarding of aüver coina 
and the purchase and sale of aílver money. 

LIMA (by a.ir mail), 17th May, 1986. 
Due to tbe prompt meuures taken by tbe Government and the Central Reserve Banir:, tbe local ourrency 

diftlcultiea were practically surmounted dur4lg the ftrat fortnight of May. 'l'he Reserve Bank continued to iuue 
niokel ooins, andem 11th inatan' placed in oirculation looally-printed prowaional notes of 60 centa denomination for 
an a.ggregate of 6,000,000 soles, such notes to be eJ:ohanged for the new silvar coins of the aame value as eoon as 
minted. It ia anticipated that the notes of one sol denominatlon, for an agregate inue of 10,000,000 soles, now 
being prlnted in the United Statea, will arrive in Lima. before the end of May. 

In order to proteot local cotton mllls, which have suffered oonaiderably durlng the past six momha from 
Japa.neae competition, a Decree of 10th May fixes import quotas for ma.nufactured cotton goods durln' the six 
montha oommenoing lat June nezt, and, out of total importa to be limited to approximately li mlllion k1loa gross 
weight, Great Brita.in ia allotted the largest quota, at 846,887 kilos grosa weight. The Deoree containa proviaiona 
pre,entingloca.l manufacturenl from raising prloes unduly. 

The BtllftD .A,rrlcDitJ á•l Prrfl has been autborised by Deoree of 1st May to malr:e loana-not exceedina 
6,000 soles in any one oaee-for the purpose of agricultura! improvemonta, such as irrlgation worka, fenoing, con
atructlon of ailoa, etc. 

Tbe local stook market1 were -aain very quiet during tbe ftrst fortniaht in May. Pricea abowed but little 
varia.tion, oloeing aa followa :-Oentena.rio Bcnàl, 168 soles per cent.; 76 per cent. Mortga.ge Bonde, 1011 soles per 
oent. : Interna& Loan, 78 soles per oent. The exchange market also oontinued very quiet, intereat being lacking, and, 
as usual in quiet perioda, the sol bas tended to appreciate. 

The Ltverpool, and New York cotton marketa continued very ateady tbroughont the first fortnlgbt in May, 
whilat the local markets sbowed very little movemen' the total oban&lng banda not exoeeding 20,000 qulntala. 
Prioea ranged between 112 and 67 seles per quintal, aooordlng to quality and date of purohase. Picking and ginnlng of 
tbe new orop la general througbout tbe whole cotton a.rea, and reporta from all polnts continue satiafaotory. 

The majority o! the sugar mUla being closed for clea.nfllg and repalrs, buyera have covered requirements well 
a.hea.d, and the flrst fortnight of May saw very little activity in the local market. The price was unchanged on 
balance at Sa. lOld· per quintal, wlth a111lers at tbat levei. Total Pales oftlcially regiatered during the fortnlght were 
1,770 tona. Exporta of augar durlng the1lrst tbree months of 1986 totalled 91,740 tona, oo.mpared with 80,8~1 tona 
in the oorresponding perlod of 193' 1 of llhese amounts 89,799 oons (ag"inat 28,,10 tons) were ahipped to the United 
Kinsdom, and 8:1,86G aona (againat :~6,,11 \Ons) •o Chile. 

GUATEMALA. 
GUATEMALA OilY (by air matl), 7th May, 19811. 

Ezeoutive Deoree No. 1,669 waa published yeaterday and prohiblta the exportation of allver in any form. 
Traftlcking in ailver within the oountry ia also made illegal, exoepG through tbe medium of the B""'D Cnmtú de 
GuatemaltJ. The provialonl' of the Deoree muat be rega.rded as of a purely preca.utlonary nature ; for all practical 
purpoaea the present Guatemalan monetary system i1 independent of fiuctuat1ons In the world price of ailver. 

COLOMBIA. 
BOGOTA (by air mall), 8th May, 1986. 

Shipment of the Oundinamaroa obffee orop has been somewbat retarded owing to the he&Vf'l'alns a.nd the 
fiooded state of tb& Rlver Magdalena, thus in some measure reatricting the a.mount of exchange on oner during the 
past week. The eJ:obange rate has been sttlllody at about 180 pesos per 100 United Statea dollars, and sales by auction 
on behalf of the BaneD rú ltJ RI/IIJiictJ have been aupported by a brlsk demand. 

Electiom for Oongress are dueto take place on the 19th instant, and it is hoped that busineu in general, 
which has been somewhll.' dull during the past few wesks in antioipatlon of the Eleotiona, will aubaequently show 
gre .. ter a.ctivity. N ... heless, conaiderable uncerta.inty exista regarding the ateps wbich may be taken ôy Oongresa, 
wben it meeta ftr July next, towa.rds impoaing additional taxation. . 
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The general toue of the stook markets has been somewhat fl.rmer, due to a large extent to the per.oeful 
manner in whioh the Departmental Electiona were carried through on the lith inatant. 

BOOOTA (by alr maU), 11lth Hay, 1986. 
The contlnued heavy ra.ins have seriously delayed the movement of the Oundinamaroa ooffee orop, a.nd thls 

in turn has reatricted the volume of foreign e:rohange on ofter, Reporta from Glrardot, however, indicate tha.t 
a.rriva.ls of ooffee are now a.lmoet norma.! and tha.t the River has 81lbslded suffiolently to allow of free movement of 
shipping, which ahould materia.lly assist in ea.sing tbe e::rcha.nge ma.rket. With the scarolty of foreign e::roha.nge and 
" aceady dema.nd therefor, there ensued a.n appreoia.tion in dollar e:rohange of aome li point1, to 1811 pesos per 100 
U.S. dollare. 

The E::rcha.nge Oontrol Bo~~ord has iaaued a. Resolution whloh suspenda for a.n indefinite period the ef!eotive
neu of lioenses to e:rport silvar in any form. In ~~odditiOD, no Depa.rtment of the E:rchange Oontrol Boa.rd ma.y 
authorise the iaaue of new licenaea for the e::rportatlon of ailver. 

MEDELLIN (by mall), !J6th April, 1986, 
Shipments of coffee from Hedellin daring March amounted to 6!J, 788 sa.cka, oompr.red with ll8,SO!i in 

Febrnary. Prioes in New York continue weak at a.round·10 oents per lb., and, looally, Perga.mino oolfee has been 
quoted nominally in the region of 8 pesos per arroba. 

Purchues of mined gold by the Medellin Mint durlng Harch a.mcunted to 822,,00 fine grammea, oompared 
with 880,662 grammea in February. 

SANTA MARTA (by air mail), 8th Ha.y, 1981l. 
Beaaona.ble windstorms ha.ve once agt~tin been reaponsible for COD1idera.ble lossea in variou• districta of the 

banana zona. Further, it is increasingly ditJioult to market the fr11it putchased under contra.ct, due both to aeasonal 
fa.ctora and to tariff reatriotiona in various Europe&n countries, 

ECUADOR. 
GUAYAQUIL (by air mall), ath M:ay, 19811. 

The general sUuation, due to the movement of the cocoa. crop, can be sta.ted to be alowly lmproving. The 
a.uthorities have a.ppt.rently tempora.rily auspended the issue of excha.nge to reimb•use frozen credita pending the 
return of adnnces made to the E::rohange Oontrol by the BaMD CIHiral in •nticipation of the oocoa crop movement. 
In the foreign exohange market, the rata h as rema.ined "pegged" at 10.110 suores per U.S. dollar, the buying ra.te 
ra.nging from 10.'7 to 10.'9l suores. Towards the latter part of the montb, drafts were ava.ilable from the cocoa. crop 
shipments, a.nd were In e:roeaa of current demand. 

Oontllcting reporta are stlll being reoeived from the cocoa. produclng centres in regard to the yleld of the 
preaent nrop. As a.t 80th April, a decline wae ahown of ,6,08!1 quintais in compariaon with last year, but it ia 
generally felt that thia defloienoy will be madê up before the termint~ttion of the crop season. Prioea abroad remain 
low, whlle the local price ia 69 suores per quintal for Superior. The ooflee market remains quiet a.nd inaotive. 

Varioua Oommitteea have been formed a.t the lnstigation of the Govemment to atudy tarllf and general 
eoonomic problema. One Oommittee haa recommended tbe Government to operate ita tarlft polia, on the most
fav4ured-nation baais by gra.nting a apecial oonoeuion of 80 per oent. to oountries oonsumins Ecuadorian exporta. 
In the mea.ntime, a.n Exeoutive Decree (No. !117 iaaued ou the 80th April, 1981l) pla.ces a aui:Oha.rge of a.ppro:rim&tely 
10 per oent. on oertaln ltems of the current Ouatoma Tarilf. The gooda af!eoted in thit manner are, Rlnera.lly 
apeaking, those cl.uaifled aa lu::ruries, &a well as a.rticlea similar to thoae manufa.ctured or produoed in Eouador. 
According to the preamble to the Deoree, this measure has been adopted by reason of the neoeeaUy of effecting 
equilibrium in the balance of payments of Eouador and thus help austain the value of the suare in terms of foreign 
currenciea. 

VENEZUELA. 
CARACAS (by mail), 80th April, 19811. 

Sales of coftee during the paat month have been very reatrioted, and the dull conditiona atld low prloea ruling 
in tbe market for that oommodlty are adveraely a.ffeoting the genert-1 oommercia.l aitua.tlotl. The marketing of 
Venezuelan produce abroa.d ia rendered dimoult by the application of ~otas in some directlons a.nd the necesslty in 
otbers of oompensaMng the •a.lue of Veneauelan exporta by Importa from the purohaaing oountry. 

The poeitlon In regard to Spa.in la partioularly nnoertain. The quota of Venezuelan ooftee exporta to that 
destlna.tion has been reduced to !J0,681l bags of 60 kilos ea.ch for the whole of the current year, In respeot to whloh a 
aurplua of 711,000 baga may remain nneold in Venezuela. Negotlationa a.re proceeding with Spaln a.nd aleo with 
Franoe, which lt ia hoped may result in an inorease in the import quota.s. 

Ourrent prices of coffee in the local market are as follows :-Fine quality ootfee, Bs. 86-88 per '6 kilos; 
Ordinary ooffee, Ba. 80-82 ; "Oaraool " coffee. Bs. 86-88 ; " Trlllado," Bs. !I!J-2' : " Pa.silla,'' B .. !10-!1!1. Exporta 
of cof!ee through the Porta of La Guaira, Puerto Oabello, Maracaibo a.nd Oarupa.no during February a.mounted to 
6,88,,4112 kiloa, brlnging tbe total shipments since November last up to 20,,88,678 kilos. The total ahipmenta for 
Nonmber, 1938-Febrnary, 198,, were 18,678,8111 kiloa. 

Stocka of cocoa are amall, but the dema.nd ia poor and the prioe ha.s deolined from Bs. 26 to Bs. 20-!J1 per 
110 kilos. Exporta of coooa through La Guaíra., Puerto Oabello, and Oarnpl\no during February a.mounted to 
1,071,!J67 kilos, and from November, 198,, to February, l981l, to 2,i0,,1i97 kilos. Bhlpments in the oorreaponding 
period of 1988-8' totalled 8,7U,618 kiloa. 

Tbe produotion of pettoleum in 198' was !JO,l1!1,1U metrio tons, which representa a.n increase of !J,818,9!11 
tona on the output in 1988. Exporta of petroleum in 198' aggregated 19,!1!J6,84!1 meftolo tons, ao increase of 
2,689,1192 tons oompared with 1988. 
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SOUTH AN O CENTRAL AMERICAN BXCHANGBS 

'l'he following i9 a. brief review of the present loreign exobange posibion In tbe prinoipa.l 
Boutb a.nd Central America.n countries :- • 

ARGENTINA.-Gold etandard auspended 17th Deoember, 19!19. Exohange oontrol operativa lince 18th 
Ootober, 1981. On the gold parity bula, 11.46 papar peaoa-.Sl i the ratio of the papar to tba gold peso i• legally 
tlxed ab 44 per oent, l.e., 100 pesos (paper)•U pesos (gold). Aa fro.lllllth Deoember, 1988, the method of quoblng 
uohangea Wll.& amandad to papar pesos for foreign curranoles i whilst on 19th .Tanuary, 1984, the papar peso was 
" pegged " to aterling at 16 papar pesos per .1! a.a the offioial buying rata for axport bille. 

Since !19th November, 19~8, there have been two reoognlsed er;cbange markets, the " oftialal" market 
a.nd the "free" ma.rket. Tbe "official" market ia subjeot to the control of the Exabange Oommi88ion, to whom 
muat be aold (through the banks or other authoriaetl dealere) at the rata of 16 pesos per!, or equivalent for other 
currenoiea, ali bills re,Preaenting t-he f.o. b. value of "refular" exl)ortl of Argentina produoe (with the exception of 
wool exporta), and betnf approxlma.tely 90 per cent. o the toLal exporta of the Bepubllo; theamouut of foreign 
currenoy ao aooumulatild eaoh day ia, on tbe suooeedl'llg day-after proviaion ha.a been made for Government 
zequirementa-tendered for tthrough banks or other authoriaed dealera) by applioante holdlng the neceasa.ry Ex· 
ohange Oontrol prior permit, the resulting average rate belng known as tbe "average tender" rate. The rata at whioh 
tbe Excbange Oontrol Oommiaaion purcha.ses bills from exportara, for the purpoaea of the ofliclal exohange market, 
waa utablished on 29th November, 1998, at 1!1.88 French franca per gold peso, •·ates for other ourrenciea balng 
ealoulated on that baais i howaver, sinoe tbe "J.egging,. of the peso to sterling on 19th .Tanuary, 199,, tha basto 
parobaaing ra.te haa been 16 pa.per pesos per , Exoludlng enga.gementa of wool exportara entered Inflo up to 
!1Mb October, 193i, excha.nge derlved from wool exports beoame salea.ble to tbe Oontrol Oommiaslon for the 
oflioial market, on and a.fter that date, a.t the tender rata leas li per oent, 

Tbe "free '' market operatea In exabQge ariaing from aouraee oober tban the " regular" exporta of 
Argentina produots (but includiug exchange arising from freight and lnauranoe on the latter) whlah ma.y be dealt 
in freely without the lntervention of the Exoha.nge Oontrol Oommlsaion. On a.nd a.fter 2ind April, 1985, gooda 
imported without a prior e:rohange permit a.Dd to be pa.id for by " free 11 exohn.nge wlll be aubjeot to a suroharge 
bringing the oost of reinittanoe up to 20 per oent. above that in the oflicia.l :m&rket. 

Lateat quota.tiona in the two exohange markats compare a..'l followe :-Offtoial Ma.rke' :-AverAge tender rata, 
16.99 pesos (papar) par ! sterling on 81at May, oompared wlth 16.96 pesos on 17th Idem. Free Ma.rket :-Belling 
rate, 18.'70 peaoa (papar) per .e aterling on 81st 1\la.y, lllra.inRt a aelling rata of 19.08 pesos on 17th idem, 

BRAZ[ú.-mxchanse oontrol operativa slnoe 18th 1\Iay, 1981. Erohangels quoted In reapeat of the paper 
mil reis. 

Tbe "free" exahauge marlcet wa.a oflioially reaogniaed by a Deoree of !12ud Ma.y,1984, and at 1irst deaa 
onlr In exe!bange other than that derived Jrom ex~ort billll. Thereafter, euooe11sive regulatlona were lasued, ali 
modifyiag in aaveral wa.ya the mannar in wfiial1 fore1gn exoha.nge derived from exporta could be negotiated, but the 
present poaltion, a.s established on-a.Dd ainoe:..lltb February, 1986, ia that billa ooveriD4f all exporta-er;cepting 
certain " mlnor" exporta which secura 100 per cent. of " free" exoha.nge-muat be IIOld lD the " free " excbnge 
market to the authoriaed ba.nks, the banks to dellver 85 per oenb. of the resultant exoha.nge to tbe BanctJ d4 Bras•1 
at a stipulated oftiaial rata to meet Govemment requlrementa, and the balance of 66 per oenb. being left for the 
''free" market. Exobange to pay for gooda cleared Lhrough lbeOustoms after 11th February,l986 ia to be obtained 
in the "free" ma.rket. Gooda aleared tbrough the Oustoms between 11th September, 198,, and 11th February, 1986, 
inclusive, are entitled to 60 per oent. of foreign exobange at the '' ofliaial" rata, the remalning 40 per cent. to be 
puroha.aed' in the " free " excbange market i ali goods olea.red prior to the 11th September, 1984, are entitled to the 
full 100 per oent. of " oftiola.l " exoha.nge. Deposita of milreia made In a.Dticipation of converaion a.t the " offioial " 
rata oannot be wlthdra.wn for negotiation In tbe " free" market. In regard, however, to the obtainlng of" offioial" 
exahange-excluding excha.nge already oontracted for wlth tbe Ba11co tltJ Brasil-to P"Y for the whole, or part, of tbe 
value of goods cleared up tcf a.nd inoluding tbe lltb Februaey laat, specia.l arrangements are in train, an Anglo
Brazilian Pa.yments Agteement signed on 2'7th Marah, 1986, proposing i1111r ah'a fbe Hquidation of frozen debta in 
reapect to British gooda imported into Btazi\ prior to 1!1th February, 1986, by means of a 4 per oent. sterling 
1took ieaue, endea.vours a.lso to be ma.de to provida !1,000,000 in ca.sh to cover small amounts. 

The free market mea.n rata was 89.500 milreis per lJ on 80th Ma.y, aga.inat 90.000 milreia on 17th idem. 
OHILE.-Gold standard auapended 20th April, 1982. Gold parity: tO pesos per !. Exchange oontrol 

operativa einoe 80th J'uly, 1981. The ofticlal exohange value of tbe peso on a. gold ba.ais wu flxed on 1st .Tanuary, 
1986, at 1jd. (gold). In additlon tn the " oflioia.l" exchange market operated tbrougb the Central Bank, there exista 
an "export" exahange marlret, in whioh, witb oertain exoeptions, exahange derived from exporta ia utilised to 
ef'fect approved importa to the same va.lue. The quota.tlon ln this mtuket (known a~ the" export" rate) ia the 
efteotlve rata for tro.ding with eountries suoh a.s the United Statea and Great Britain, whloh have no "Oompenaa.tion" 
Trea.ty wlth Ohile. Chile haa aigned Oompensation Treaties with many oountries and, for tbe 'l'urpoae of trading 
therewith, speeial "Oompenaation " ratea of exohange have been ftxed i tbeae Oompenaa.tion Treat1ea 'Provida for the 
liquidatlon of " blooked " creditR as well as for current trade. Reoent quota.tiona in the two exohange màrketa are 
as follows :-Ofticial sight rate, 98.66 peaoa per i! on Srd 1\la.y, a.cainst 98.86 pesos on 18th April; Export Bate, 
119.00 pesos per .8 on !17th May, oompared with 11'7.00 pesos on 18th idem. 

OOLOMBIA.-Gold atandard suspended !16th Beptember, 1981 i exchange control operativa aince same date. 
Gold parity la 102.77 peaoa per U.S. 1100. In the open market-avallable to boldera of exchange permhs and 
repreaenting 85 ~per oent. of export exchange-the quotatlon for U .S. dollara on 80th lla.y waa 1841 per oent., l.e. 
184.76 pesos - U.B. $100, tbe rata for aterling on thia basis being 9.16 pesoa per .1!. 

EUUADOR.-Gold at&nda.rd suspended 8th Febru,.,y, 1982. Gold parity 15 auore1 to U.S. ,1, or 24.88!16 
more per !1. Exohange oontrol esta.blisbed 2nd 1\lay, 1982. Bince late December, 1988, the control haa been 
moditled i 25 pe~ aent, of export exabange la atill to be sold to the Banco Central, but the remalnlng 7/S per aent. ma:r 

127 



be negotiated in the " free " market without any restrictiona for buyera or aellera. The quotatlon for " free" 
exchange on 80th Aprll waa 60.82 suores per i. aterllng oompared wlth ISO.!Iit suores on the 16Lh Idem. 

GUATEMALA.-Gold ahipmenta auspendaJ 8th July, 1988, but there ia no exchange control. The unit 
of currenoy-the quetzal-hu the same gold parlty value aa the U,S. dollar. The slght ra.te on London on 80th 
AprU, 1986, was 4.89 quetzales per .1! aterllng compared with 4.84 quetsales on 80th Maroh. 

NIOARAGUA.-Gold standard auspended 18th November,1981; exchangeoontrol, wbich haa been operative 
aince aame date, became intensifl.ed on the 4th Febraary, 1986, when all dealíngR in foreigu exchange were again 
oentr&lised in the Banl'O Nariottal d• Niçara,gua. The unit of currenoy- the oórdoba-hu the same gold parity value 
as the U.S. dollar. •rhe ofticl&l aelllng rate of 102 oórdobaa per 100 U.S. dollara was raised to 110 córdobaa on !16th 
November, 1984. 

PERU.-Gold atandard auapended Uth May, 19811; but there h no exohange oontrol. Under Decree of 
18th April, 1981, gold pa.rities are :-1aol-28 oenta. (U.B.); 17.39aoles-.Sl. The 90 daya aight rata on London on 
16th May waa ll0.60 aolea per .llaterling oompareà with 2().65 aolea on the !16th April. 

HALVADOR.-Gold etandard auapended 9th Ootober, 1981; tbere ia ·no axohange oontrol. Gold parities :-
9.'78 oolones-.!!1; li colonea-U.B. 11. The aight rata on London on 24th May was 111.60 oolouea per S 
aterling a.gainat 111.20 oolonea on 9th April. 

VENEZUELA.-Gold atandard operativa, and thera la no exohange oontrol. Gold paritiea :-26.22115 
bolivarea=.S1; 6.18 bolivares-U.S .• 1. The aigM rate on London on 20th May was 19.20 bolivaree per I. aterllng 
oompared with 18.67 bolivarea on 28rd Maroh. 

[NoTm.-7'11• pld parlli•s p111 aów• ;,. r1/alr'o11 to 1111 Unillt{ Slat1s tio/In,. P"l/11' f() tllal tU,.,.IH'J' 
IJt/OI'I r'ts tilfltlluaiiOIJ 011 lsl FtiJI"Ual)', 1984. J 

IIRAZIL, 
The followinc oable and maU advloea have been reoelved from tbe undermentloned Brancbea of the 

BRlTISH BANK OF SOUTH AMERIOA, LIMITED :-
RIO DE JANEIRO (by oable), 28th May, 1986. 

Businese oonditiona continue depreaaed. 
The aeourities market has been weak in tona during the paat month, tbere having been a general decline 

in quotatione. Lateat prloes compare a.a follo1ve with thoae ruling at variona put dates:-

NAMIC 011 SIGOURITJ. 28Deo., 26 Deo., 26 Deo., 80 Âpl'., 28M:ay, 
1982. 1988. 198,. 19815, 1986. 

Fed1ral Gonrnmen~ li ptroenl.Rell•ter•d Bonda (Unlformindaa) 8ll2to00 - - 8861000 SOBtQOO .. .. & 
" 

R e are r 
" 

... .. . 8281000 BS8tOQO 866tooo B41itoo0 818$000 

" " ' " " 
,. Obrig&çGel 

doTba.ouro 9901000 1:00111000 1:0021000 1:0001000 1:000$000 

" 11 
., 

" 
,. ,. ,. (1980 Iaeue) 9g()to00 1:0001000 989too0 1:0161000 9861000 .. " 7 .. , 11\alhrar llaue, llt Seri11) 1:0161000 1:006$000 1:008t000 l:OllltQOO 988.000 

Sta.te of Mlnaa Gerae• 9 % ObrlgaçGe• ... ... . .. .. . 998too0 1:016f00() 9761000 9771000 9681000 
Doca• do Banto1 11 ... ... ... . .. ... 2!161000 2681000 288$000 !126$000 1180&000 

In the commodity marketa, ootlee and ootton have advanced in prioe, lateet quotation• oomparlng as 
followa:-

ÜOMIIOJ>ITll', 
81 Deo., 80 Deo., 28 Deo. !16 Deo.,,26 Deo,,l SO Apr., , 28 Ma.y, 

1980. 1981. 1982. 1988. 1984. 1986. 19815. 

Oollee, Trp• '7, Spo' per 10 klloa ·- ... 11$286 1!11600 111'100 111100 141000 111800 1llt400 
Oo"o11, Sertn .. " .. ... .. 261000 "IODO 6111000 88$600 471600 llotoaO 681000 
Rioe, lat pollahed .. eo klloa ·- ... 661000 691000 66tOOO 70$000 68t000 61$000 6011000 
La1d .. kllo ·- ... 81100 ~1600 21800 21000 21000 21700 21700 
Rubber, Fine Hard Pará, p1r kllo ... ... 11600 1$!100 - 11600 llt200 21400 lltliOO 

Local atook1 of ootlee have inoreued alnoe tbe 80th ultimo from 619,000 to 681,000 baga, and those of ootton 
ha.ve deoreaaed from 7,200 to 2,800 bara. 

RIO DE JANEIRO (by alr mall), 18th M:ay, 1986. 
Acoordlng to oftioial figures of Braailian foreign trade for l!'ebraary of the ourrent yaar, there waa in tha.t 

month an extraordinary riae in importli in oomparlaon with thoae in the previoua month, the figure being reported a.t 
288,726 oontoa of raia {papar) agalnat 188,608 oontoa. Exporta, expreased in Brazillan currency, were &leo higher in 
February, a.t 810,86'7 oontoa a.galnat !182,184 oontoa in January. In terma of the gold i!, the expansion in importa 
wa1 to :22,881.426 (gold), from .!!1,968,819; on the same basl1, however, exporta ehowed a reduotion to il2,714,887 
(gold) from .4!2,946,1116 in the previoue month. Tbe nat result of these movementa waa that Brazil'a fa.vourable 
balance o f trade in February laat oontraoted to 21,681 contos (.SSS8,412 gold) from 98,681 contos (4!978,197) in January. 
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In the following table atatiatios of Brazil'a foreign trade correspond1ng to the .flrst two months of 1936 are 
oomparod with thoee for the liko montba of l98i :-

IMPORTS. EXPOltTS. EXPORT SURPLUS. 
contos ;!! oontoa S oonto1. .e 
(paper) (gold) (paper) (gold) (paper) (gold) 

Jan.-Feb., 1981S '77.~ ,,~99,7H ll9~,6!ll 6,661,868 1111,8l!a 1,861,600 
.. 198~ 890,868 8,898,6\lll 604,0~1 6,,07,~49 ~88,663 8,008,60~ 

Sta.Liatioa havo also been publiahed relating to ootlee exporta from Brazil. In tbe .flrat eight montha of the 
current orop year, l.e., from July, 1984, to February, 1986, ahipments of ootlee totalled 8,617,097 baga of 60 kiloa, 
valued a.t l,!l88,811 oontoa of reis (papar), or, in terms of the gold ;!!, ;1!18,09~,987. These figures are all lower tha.u 
tbose for tbe oorreaponding montba of the 1938/84 crop year when the volume of exporta was giveu as 11,479,1109 baga 
of 60 kiloa, and the value thereof 1,61~,081 oontoa (.l!l6,7gg,456). . 

Under date 18th instant, the Banking Oontrol Department of the BamD dD Brasi/laaued a Oiroula.r to the 
effeot tha.t exportation of artlolea oarrying an obligation to deliver86 par oent. of the relativa exohange to the BantD 
dtJ Brasil at the oftloial ra.te ca.n only be ma.de when pa.id for in currenoies having free international oirculation. The 
iasue of this Circular will probably ha.ve the effect of suspending the export of Brazllia.n produoe invoioed In blooked 
currencios. lt ls understood tbat the iitep was taken owing to iihe manner in whloh dea.lings In Germa.n " oom
pensa.tion '' ma.rka were afteoting the delivery of " oftloia.l '' exoha.nge to the BamD tio Brasil. It ia further under
atood that an exoeption to the above.mentioned order ha.a been made in the case of the I&alian lira.. 

SANTOS (by a.ir mail), 17th Ma.y, 1985. 

The .flrmer tendenoy in the local ooftee market-to which referGnoe wa.a ma.de in our la.st report-oontinued 
for some da.ys a.nd a fa.irly appreoia.ble improvement waa registered in looal prioes. Thla may have been due prtly 
to the oontinued depreoiation of tbo milreia, but, although exohange ra.tes s~lll rema.in weak, part of the reoovery in 
ooftee prioes haa been lost during the last few daya. 

Striotly soft well desoribed ''a are now quoted at Ra. 161600 to Rs. 171000 per 10 kiloa, compa.red with 
Rs. 15J500 to Rs. 161000 a. fortnlght ago. The oftloia.l prloe for ''s is Rll. 16t800, whilst ooat and freight prioea are 
a.lmost unoba.nged, at around 7.76 oenta per lb. for ''•· 

Tbe predomlna.ting faotor alfeotlng the ma.rket oontinues to be the doubts which atill exis' regarding tho 
polioy to be a.dopted by the Govarnment to dea.l with the proapeotive surpluaea of ooffee. Despi te Lhe fa.ct that the 
regulationa of the National Ooftee Department oalled for the publloat10n before 111th insta.nt of est.ima.tea of the 
oomlng orop and of regulatlons concerning its release-implying a.lso a decision on the queation of a " sacrilice " 
quota.-no annouuoement on these vlr.al mattera ha.s yet been ma.de. 

The question of apot stocka ha.s a.gain been to the fore; the local Exportara' Asaooia.tion ha.a pet.itioned lhe 
Government to inorease entries and to a.llow a etook of ~.600,000 baga to acoumula.te hera, whllst the salee end of tbe 
trade -protesta a.nd ineist upou the neoessity of ma.lata.ining prices. The Government ia fa.aed with the diftioulty of 
ooncihating theae oppoaiug intereatll. It would a.ppear tbat, for the moment, the exportara ha.ve seoured A oonoesslon, 
as entriea yesterday were inoreased to ,6,16!.1 bag._a.verllo8e da.Uy entries for the orcp year ha.ving been 84,086 baga
and this ha1 contributed to the wea.ker tendenoy of the market. Regarding the queatlon of existing stooka a.nd the 
probable aurplus this yea.r, the poaition ia not olearly deflned in the oftloial publioationa. 

World deliveriea of oof!ee in the ten mon~ha from June, 1984, to April, 1986, are reporled to have aggregated 
18,788,000 baga, of whioh 1~,168,000 ba.gs oorreaponded to Bra.zilian grades and 6,816,000 baga to other growtha. The 
total deliveries In the correaponding period of 1988-84 were lil0,981,000 baga, of whloh 14,107,000 baga represented 
Brazlllan coftees a.nd 6,860,000 baga gradea prcduoed in other oountriea. The vlsible world aupplies on llt Ma.y, 1985, 
are computed at 7,1116,000 baga, against 81689,000 baga a. yea.r previously. 

The quantity of collee dutroyed In Brazll in tbe la.at fortniRht of April wa.s 28,860 baga, inoreasing the total 
amount eliminatêd to 84,971,,78 baga. Exporta of ooftee from Bra.zil during April totalled 11169,8158 baga, of which 
'181,699 bllo8B were deapa.tche? from Santos. Tbe principal destinatlons were as follows :-U.S.A., 1508,000 b&gs; 
Franoe, 11!1,000 baga; Belgmm, 60,000 baga; Holland, 86,000 baga; Sweden, ~8,000 baga; Ita.ly, 16,000 baga; 
Argentina, 9,000 baga ; Denmark, 9,000 baga. Spot atooks a.t a.U Brazilia.n porta on 80th April, 19811, wero lil,817 ,41!.1 
ba.ge. 

The local movement of coftee during the ourrent scason up to 16th May compares as followa with that for tho 
oorreapoo4ing period of 1988·8' :-

Stock on 80th June 
Entriee, to 16th Ma.y 

Shlpments, to 16th Ma.y 

Oftioial wUhdrawala, reveraiona, 

Stock on 16th May 

eto., oGt 

198,/SIS Orcp. 1938/8' Orcp. 
(Baga of 60 kiloa eaoh.) 

lil,426,869 1,4150,868 
7,8",080 10,668,881 

10,~69,899 U,ll4,lil89 
7,868,878 9,928,'156 
---
!.1,4115,6!16 ~.100,,88 
_,74,600 +888,9~6 

1,940,9~ 2,679,409 
....... 

Tbe Bao Paulo Ooffee Instituto announcea that the total qua.ntity of the oommodity reoeived in the Interior 
up to 31st .Maroh, 11186, wa.a 11,0~0,,61 ba.ga (from the 198,-85 orop), whilat releases up to SO~h April were ,,159!1,0~9 
baga, leaving a. atook of 6,,28,'8!.1 baga atill to be released. 
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SAO PAULO (by oablel, !19th May, 1985. 
Oonditionaln the tocai textile market 1uo satisfactory, with tho mills generally well employed. 
Stooka of imported gooda o.re definitely below local requlrements, but oircumsta.ncea-especially ezohange 

unoortain'J- still continue to milito. to o.gainst any import demand yet arlaing. 
In the monoy market conditiona are normal wlth a tendonoy towarda tlgbtening. Á oompariaon of quotationa 

for principal aeouritiea on the looa.l Bolaa la given in the following table 1-

N••• OP 8•0UB1Tr. 
27 Deo., 26 Doc., 16 May., 29 May, 

1988. 1984. 1936. 1986. 

Olty of BAo Paulo 7 per oent. Municipal Bond1, 1913 ... 981000 96$000 908000 921000 
Obrlgaçllea de Thesouro do Estado, 1921, 7 per oen,, ... 8661000 !lOOeoo<l 8641000 8601000 
Paul111ta Rallway Co. Sharea ... ·- ... . .. ... 262$000 2631000 2401000 -
Mogyana ,. ., ... ... ... .. . . .. 621000 461000 70$000 -

In the local oommodlty markets, bctb ootfee and ootton have advanoed further in prioe sinoe a fortnight 
ago late•t quotatious compadng as follows ·-' . 

00JIJIOD1'1'1', 
!17 Dec., 26 Dec., 15 Hay, 29 1\fay, 

1938. 1984. 1986. 1986. 

Ootton-Btate of 811o Paulo, Type 5, per 16 kiloa ... ... 461000 661760 671000 68f000 
Oollee-Ba.ntoa, 'fype 4, per 10 kiloa ... ... ... ... 1~$400 171600 1611100 161000 

Btooka of ooffee at Santos are now 2,019,000 baga, compa.red with 1,941,000 bo.ga a fortnight ago. 

BAHIA (by air maU), 11th May, 19115. 
Oocoa prlces, both in tel'Dlinal markets o.nd locally, ho.ve remained pro.ctica.lly unohanged during the past 

fortnight altliough there was a sho.rp rise in the New York market followlng reporta tbe.t the cocoo. orop ho.d been 
sc\lerel,. ~maf!ed by bad weo.ther. On oontradlotion of thla ncwa, tho pr•ce returned to its former levei. Prices here 
to-day are o.bout Rt!. 16$200 per 16 klloa, The recent ro.ina will proba.bly retard entriea slightly. 

The coftee market has fiuotuo.ted aomewhat during the put fortnlght, and quoto.tlona are somewha.t higher, 
Rt!. 74too0 per 60 kilos being paid for Type 8, and Rs. 7lt<>OO for Type 4; very little bueineaa, however, has been 
dono in the la.tter type. . 

Pricee of carnauba wo.x in Europa and the United Bta.tes ho.ve been maintained, and, on a.ocount of the 
weakneas of the Bra.zlllan exchange, local quotationa have inoreased. to a.a much as Rs. 1261000 per 111 kiloa; the recent 
heavy ralna, whloh have oompletely disorganiaed the ra.ilwaya In the Interior, will no doubt bold up aupplias. 'rhe 
piaaaava ma.rket oontinuea flrm; prioee are rislng on account of lack of entriee, due to bad weather, preaent quota
tlons ranging betwoen Rs. 0$960 and Ra. 1UOO per kllo, aooordlng to quallty ; stooka a.re ret.urned at about 2,600 
bundles. The tobo.cco market ia firm, with more movement; preaent pricea are as followa :-Matta, Ra '0$000 per 
16 kllos; Feira, Rs. 20$000; 8 and 88o., Rs. 18-1101000; F.L. Rs. 10-121()00, 

SPAIN. 
MADRID (bv mail), !17th Ma7, 1986. 

l!'ollowlng are offioial retuma of the foreign trade of Bpain oovering the flrat quarter of the ourrent yeo.r, 
oomparod with those for the oorreapondlng montha of the two preceding yeara :-

I:Ul'ORTS. EXPORTB. IMPORT SUBPLUS. 
(Ezcluding Bulliou.) Gold Pesetas. Gold Pe1eta.s. Gold Peaotas. 
J anuo.ry-Maroh, 19bll... 208,721,2111 166,196,842 68,62,,878 

" " 1984... 22,,807,206 162,48,,4811 71,822,721 
, , 1988... 169,890,1711 174,8111,601 .,,98I,ags 

(lnoludlng Bullion.) 
January-Marob, 198lS ... .. 

" 
" .. 198,, .. 

1988 ... 

IMPORTS. EXPORTB. IMPO~T SURPLUB. 
Gold Pesetas, Gold Pesetaa. Gold Peaetas. 

209,172,1162 166,074,896 118,098,166 
2!1,,848,820 162,718,602 71,686,818 
169,917,866 176,!1,9,708 *6,881,842 

•Ezport aurplus. 
It wlll be seen tho.t the balance of merohandlse trade unfavourable to Bpa.in ahowa a reductlon this yeo.r 

when compo.red with 1984, although-exceptionally-o. small balance of trade in fa.vour of Spain was registered in 
;s anuary /Ma.roh, 1988. So far as the volume o f overseaa trade ia oonoemed, there ia regiatered an inorease this year on 
lohe movement oorresponding to 1984 and 19811, importa having totalled 1,8,0,000 tona, agalnst 1,16~,000 tons ln 198,, 
and esperta, 1,6,6,000 tons, in comparison with 1,620,000 tons. 

A draft of a Law publlahed in the Gac1ta of 18th instant outlines a achemo for tho futuro finanoing of the 
railway oompanies in Spain. Aooordlng to the terms of the projeot, t.he Miniater of Publio Wor~s, lo agreement with 
the Minister of Finanoe, will h ave au~orlt.y to aanctlon the issue of bond• by the Bpaniah rallwAy oompo.nie1 withln 
a ma.zlmum limit of 20 per oent. of their capital, as filted by the Superior Railway Board. The bcnds are to be repa.id 
witbin a malimum period of 60 years, evon sbould this period excced tha date on which tha varioua railway 
oonoeuions revert to the State. Tbe rate of interest on the bonde will be fixod by the Minister of Finance. and 
redemption wlll be mo.de in equa.l annua.l aruounta. The BUID§ ree.lised by the isaues will be applied in the first 
lnstance to make good the loues of the various companiea, ••king as a basia lohe tota.l amount of defioita in the 
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prevloua four years, the total amount thus applled uot to exceed In any case one-third of the total itsue authorised 
for eaob compa.ny : anel, in the second iuataDCe, to general improvement of the lioea, renovationa, puroha.ae of rolllng 
atook, eto., as approved by the Mtniatry of P11blic Worka. The aervice of the loana will be a charge on the receipts of 
the oompaniea after a.llowing for ai[ expensas, inoludlng pensiona and insllra.nce paymentl, n.a well11.1 the service on 
all previous loans. Should the reaelpta, a.fter ma.king &li pay~el)ta, not be Bllfficient to covor the tervlce on the loa.na, 
or sbould tbere be no sur~;~lua ava.llable, tbe deficit on tbe servioe pa.yments will be made good by appropriationa 
included for tbis purpose 1n the Budget of the Miniatry of P11blill Works and within tbelimitslald do,.in 193~. 

GREAT BRITAIN. 
LONDON, 81Bt May, 19815. 

Oonditions in the London money market during the paat fortnigbt have been generally quiet, although there 
ha.a been a falr enquiry for da.y-to-day advances on tbo bula of t per oent. Discount ratea have been ftrml]' main
tained, tbe current quotatlon for three months fine bills being 1\-l per oent, On the Stook Exchange, buaineaa 
haa been very quiet in o.ll aeotlons, the tona havlng been depressed by rel\aon of the currency criail in Fra.nce and tbe 
dimoultie• a.daiog in tbe United Statea from the deoialon of the Suprema Oourt a.dverae to the oonstJtutionality of 
the N.R.A. codea. Genera.llf~ there haa been little evidenoe of selling pressure, although quota.tiona for Britiab 
Funda are eaaler. The forelgn government bond ma.rket haa been very quiet: tbe new iasue of the Argentina 
Government 4t per cem. Sterling Oouveraion Loan made last week ia currently quoted o.t lf discount. Argentina 
railway stocka"bave reoently been tlrmer. Firm features have a.lao not been laoklng In the market for miacella.neous 
industrial stooka, but little publia intereat has been ahown in more speculatlve oountera,lncluding gold mining shares. 

The outetanding feature in the foreign ezohange ma.rket has been tbe wea.kneaa of the forward quotatlona 
for Frenob franas, deapite auoaeuive inorea.aea In tbe Ba.nk of F•·Bnce dlsoount rato to the pre~ellfi levei of 6 per oent. 
The apot qnotaLfon, however, 11 now '115,26, comparlld with '14.61Ji on 17th inatant. 'l'he Belgian ra.te haa deolined 
to i8.91, but tbe Dutch exch&nae has riaen .to '1.84l, and the German t.o 1~.i8, whilat Italia.a lire have oheapened 
to 60.876. Tbe quota.tion for Spa.niab pesetas ia now 86.Blt, against 86.00 a fortnigbt ago. The United States 
dolla.r hl\11 oheapened in terms of aterling, the New York telegraphio transfer rata havlng rlsen to 4..9111. 

The following reporta on textile ma.rkeb conditions ha.ve been received from the northern 
Bra.uohes of the ANGLO-BOUTH AMEBIOAN BANK, LIMITED :-

BRADFORD, ll9th May, 1986. 
The higher levei of wool prloes ia mainta.ined, but buaineas ia alow in vlew of the dispa.rity between the prioea 

loolred for by uaera of topa and thoae tovmakers tlnd it neoeaaa.ry to quote, Whilat new buaineaa ia soaroe, however, 
merino and fine crosabred qualitiel arem atea.dy demand. Oonditiooa in Lhe/arn market are oompara.tively qniet, 
both on home and export a.coount. Althouab priaea for bota.ny and cronbre varletiea are well below replaoement 
co•*-• apinnera 1till 1!.nd it diffionlt to secura recently quotld prlcea. In the pleoe goods end of the trade, it ia 
realised that the next two montbs consUtute a "between soasoua" period. Nevertheleaa, In some ca.aea firma 
a.ppear to be worklng full time and to he tlnding inoreaaed employment for tbeir operativea. There would appear to 
be oonaldorable aotlvity amongat ma.nufaoturers of the cbeaper lmitations o f fine worsteds. Rea.dy made clothing 
manufaoturers who a.re l"rge uaera of flniahed textiles a.re extremely buay, doub~leaa in view of the approa.ob of the 
hollda.y aeaaon : lndeed, they find it dlfficult to saoure the necessary operativas to copa with thelr orders on hand. 

MANOHESTER, 29th May, 1986. 
The slight improvement in the dema.nd for yarn and oloth observabla during tha earller part of the pa.at 

fortniabt ha.a been maintained, and business during the pa.st week haa aenera.lly been very qulet. Tbere has been a. 
modera.te amount of enqulry, buli aotual resulta have been dleappointing and orders boolred have been for the 
moat pa.rt of a. small and miaoellaneoua aharaoter. Pricea of both Amerioan and Egyptlan raw co.tton have 
remalned ateady to tlrm durlng the areater part of the paat fortnigbt, but have wea.kened slightly to-da.y, following 
the news ·from the United Statea of the Suprema Oourt's decision adverse to tbe provislons of the National Recovery 
Act. 

Demand from South Amerioa lhows very little lmprovement. Sligbtly more Activity wa.s in evide~ce last 
week but a.ctual resulta ha.ve been only of a meagre ohar"oter. Tbe atylea moatly in dema.nd have oonSlated of 
smalllots of poplins for dyelng and prlnting, a few caloured-woven styles, driliJ, llmbrios, zephyrs, fancy tuBBOres, 
domealiica, aheet!nga, Bedford corda and various plain and fanoy atyles for prluting, dyeing and bleaohing. 

WBOLIII&ALIII OoMMODITY MüuTS.-The London wheat market haa oontlnued extremely quiet. Buyers, 
inftuenoed by the uncartairl 1lnanoial oudook in Franca, are disinclincd to lncrease thelr aommltments, while tho 
politfca.l ditnaultles in the United Stabes bave ha.d a deftnltely "bea.risb" infiuence upon North Amerioan markets. 
Oonaeqnently, No. 1 Manitoba haa deolined from 82a. to 80s. 8d. per quarter, while the qnota.tion for Atlantlo 6's, ab 
~4.&., is now much ne~~.rer to tbe parity of Plate wheata. The latter sbows only a rooderate decline in sblppers' 
pricea, from ~. to ~Sa. 8d. for 6Sl lba. Rosafe for June ebipment. Re-aellers ha.ve sold aftoat paroela at ll~s. 8d. to 
28s., aooordlng to port a.nd poaitlon, and ofler 68~ lbs. RosBfe for August a.t liSa. 'l'he ma.rket for Auatrallan grades ia 
qulet Re-sellen ha.ve sold aftoat aailera of Sontbern wbeat at ~6s. 9d., whilst there are further sellers at that figure, 
although first-ba..nd prlcea for ahlpment remain nnchanged at around ll7a. 6d. 

Oonditions In the maize market show mtle ohange. TherEf ia atill a fa.ir demand &t ptioea between 16a. a.nd 
16a. 8d. per quarter. Bbippera have oooaalona.lly met the market at Ohese prloe1, a.lthougb tbe replacing va.lue in the 
Argentina would a'ppear to be at leaat 16s, 6d. A price of 16s. ltd. is bid for a. .July oargo, whiob ia oftered a.t 
16s. 4.d., whlle parcela of ;.uguat to Liverpool have been sold at 16s. 8d. 

The oo.ts market has been lnaotlve. Shlppera aak 18s. 8d. per quartar for June shlpment, the nominal market 
V81ue being Us. 6d. Businesa In llnseed haa been very_quiet. Sbippera bave oflered Jane shipment at J!9 lls. Sd. 
per ton, whllat re-sellora have sold for August ae low as 'ilil Ba. 9d, 
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La.te1t prloea of wholeaa.le oommod!tie1 oompa.re a.e followa :'-

OO!UIODXTY. I
SO June,l17 Sep.tf,

1
19 Aj>_r.,-'

1
2.7 Dec., ll4 Deo., 115 Ma.y, 29'Hr.y, 

11JU. 1<981. • .IJBJ, l!JSB. i0S4. 191;16. 11J86, - ' -- ~~ 
Wbeat-Per q~480 lba.) Arren~ina ... ... ... 
Flour-Per aao~ (280 lba.) Lonclon.m&de, atrr.iabt run 

111/8 17/7i 10/S • IS/6f lll/-f 24/- _iit9 
n1- 20/6 !lfof- 21.- 24o/- 26{6 26/-

Maize-Per qr. (480 lba,)-
La Pla.ta (ahlfmenc oaraoea) ... ... ... . .. 

Oats-Per qr. (820 lbs.) La Pia ta li'.A.Q. (Parcela) .. . 
Llnseed-Per ton, Or.lcutta 1Bblpment) .• .. . 

La Plllla (Shlpment) ... ... ... ... .. . 
Riee-Per owi. Burma No. !J ... ... ... .. . 
Cotton-Per lb. Spoi L'pool.-

Amerioan ll'ully Middllng ... ... ... .. . 
Brasil!an Fair Pernam. ... ... ... .. . 
Egyptian, Sakellarid!e, li'.G.ll'. ... ... .. . 

Cottonseed 011-Per toú: ' Beilned Bpot ... • .. 
Rubber- Per lb. Spot London. Fine Hard Para. .... 

Plantation Standard OreJ!I ... ... ... • .. 
Su~ar-Per cwt. 

!lll/11 
16/10! 

.1!11 16 
Rl!l 111 
f/1! 

f.Ud. 
'r.88d. 
B.B6d. 

Rll9 6 
38id. 
!lll~d. 

Tate'a Granulaied No. li (apoi) ... ... ... 111/1 
Oub~ Centrifugai 911 per oent, (r.float) ... ... 9{9 
Pem, Centrifugai 96 per oent. (aúloat) ... ... _ 

Cotree-Per owt. Superior Sr.ntoa o. & f. ... .. . 
Cocoa-Per owt. Bahia Superior ... ... . .. 
Jute-Per ton, Flrat Markl (Bbipment) ... ... 
Hemp-Per ton, lleilla, grade "J" (Sb!pment~ ... 
Tallow-Per owt. AuRtralia.n Mutton, Falr to Fine 

La Plata Beef, to arrive, O.I.ll'. ... ... ... 
Petrole-.n-Per gallon, In barrei. Amerloan ... 
Nltrate of Soda-Per ton ... ... ... ... 
Wool-Per lb. Auatralian, Med. Greaay Merino ... 

Punta Arenu, Avge. Greaay Croaabred ... . .. 
La Platr., A verage Merino ... ... ... .. . 

H Ides-Per lb. Engl!ah O:r:. F!reta ... ... ... 
Central Amerioan, Belt E:r:sra Bea,.y ... . .. 

Beet-Per atone (8 lbs.) Refrlg. B~ Quar*•rt-

U{
'111-

!27 lll 
R!l' 11ll 

81/-
S!I/
'fid. 

fi s 
llld. 
l!ld. 
10!d. 
&Hcl. 
12fd, 

Auatral!an (Fro~&n) ... ... ... .. . 
Al'81DÍÍDI (OhillePJ ,., ,., ,., .. . 

... S/lOj 
8{8 

Mutton-Per Stone (8 lba.) Blfrig.-
New Zealand ... ... ... ... ... ... !l/1 
Argentina ... ... ... ... ... ... S/4.j 

Butter -Per owt. Argentlne tlaeat ... ... ... 106/-
Iron-Per ton, Olenland 3 ... ... ... ... 51/-
Copper-Standard. per ton ... ... ... ... .eeo !! 
Tln-Sta.ndard, per ton ... ... ... ... . .. RlSB 10 
Tlnplates-Ord. I.O. Ookes, !10 x a ... ... ... ll/9 
Lead-Per ton ... ... ... ... ... ... ll9 2 
Spelter-Per ton... ... ... ... ... ... !!11 10 
Quleksllver-Firsts, per bottle ... ... ... 1.'1 o 
Alumlnlum-Per ton, Vlrgin Ingot, 98·99 per cent. !78/81 
Antlmony-Per ton, Engllah Regulw ... ... !!16 10 
Gold-Per 011. ... ... ... ... ... ... Sfo/11~ 
Sllver-Per oz. ... ... ... ... •H ... 26d. 

12/8 
10/9 
l916 
1.7 li 

9/S 

S.'18d, 
1.78d. 
lí.SOd. 

.f!21 o 
3jd. 
!Jí',d. 

~it 
88,6 .. ,_ 

.1!16 10 
!16 o 

Sl/-
18/
lOjd. 

R7 18 

"a· 11 d. 
4 d. 
6id. 
GQd. 

!l/li 
4/6 

SilO 

lJ~ 
68/6 
.1!!18 ' 

.!11110 
1216 
.1!10 9 
.1!10 9 
.1!18 115 
.!!86 o 
.e8s 6 
84/llj 
lliJd. 

111/9 
11/-
19 12 
i8 li 

'''* 11.1194, 
6.394. 
V.S6d. 

111110 
4id. 
214. 

115f7U 
9{

&!10 19 
29 •t 

7/8 

15.S!Jd 
15.87d. 
7.6ld. 
i!17 o ,,d. 

' d. 

19/8 18/71 
'11/'11 •m 

-61'11 í/6 
&6/- 8'1/9 
88(- 80/-

.111 o lllí !I 
11' 11 Rifo 10 
11/- !1!1(8 
1018 19/-
lOid. 10d. •a 16.. 1.7 ta• • 

~
• 161td. 
• Ucl'. 

12~. 'id. 6 d. 
8fd. 6 . 

!lf' !Jf' 
81'1 4.!2 

20{106 
IOH 

11110 
i:9 2t 

8;8 

7.18d. 
6.81íd. 
9.08d. 

4!24 o 
6d. 
6Jd. 

17/lOl 
4./81 
4/81 

46/8 
i8/-

j17 o 
.eu 111 

20/6 
22 6 
10d. 

11.7 12 .. 
lld. 
9jd. 
Sid. ,,d. 
7à. 

8/1 8/6 8/8 
!1/11 8/8 

64./- 68/- '10{6 
118/11 68/6 6!1/-
.129 !I .1!81 4. l28 7 

M1118 7 -'!!128 O 1!1117 17 
111/8f 16(8 18/!l 
•u o sn IS 11110 10 
~~~ l14 17 !11 115 

!9 '1 .1!11 6 
eGO o .8100 o !100 o 
aQ O iSS 1611.74 10 
1101$ 1!1.6{6 lfo0{8 
1'8f4. 1Bfd. liSfRd. 

18f6t 
!0/6 

J!ll 10 
!99 

B/71 
6.96c1. 
6.1S8d. 
8.48d. 

.e~8 o 
4§d. 
6d. 

18{6 
6/0t 
6{0i 
84./6 
liB/8 

&!19 l!l 
.1!18 6 

80/-
80/6 
lOd. 

&!7 11". 
llid. 
9d. 
sac~. 'la. 
6jd. 

2/61 
4{1S 

!1./11 
ll/6 
78/-
62/-

BSS 9 
i226 16 

18/2 
4114 o 
i14 16 
Alll 1!1. 

.1!100 o 
&!7610 
142/9 
811id. 

16/-
116 

Mll 1~ 
j9 7 
sm 

6 9~d. 
6.Gild. 
S.l&d. 

i~8 10 
f.Jd. 

6ifd. 

~8i~t 
4~0. 

88/9 
~7/
l20 o 
!14 10 

81/-
8Q/
lOil. 

11.7 lll'. 

WJ' 
!l/96 
8/11 

8/1 
!l/6 

651/
al 7 

!!1!18 llí 
18/2 

!18 14 
!14, 10 
.S1110 
~09 o 
filiO 

~~~. 
: New Orop. •• Oarriare pa.id to ou8tomen' railwa.y ltation. t Grade "H." 

tt Great Britain auapended Gold Stt.ndard aa from 19th Sept., 1981. 
• Un!ted States of Amerlcr. auapended Gold Sta.nda.rd as froni 19th April, 1988, but, on lAt Februa.ry, 1984, a gold 

bullion atandard WBR adopted on a new basis. 

ÀBOIIli.QTli.Q:e Fnl!liOHT MARKET.-The ma1·ket baa contlnued a.otlve, anel a. huge amount of tonnage hM been 
rba.rtored for ali poaltlons from .Tune to Soptember. Ownera ha.ve a.ocepted tbe schoduled ratas, exoept for early 
boats, wbicb are aca.rce, and for whiob 6d. to 9d. premium ha.a been pl\id, Tbe amount of tonnaae deftnltely com
mitted to the River Plate ia very llllllÜI. 
Publilh•à br-

R~~:oaaTARY'I D•PA.M1111lft, 
Â.NGf.O-SOtlTH AIIIICB.ICAJ( BA.Nll:, Lnmrlul, 

ll'i I ÜLII BlloA.D S'l'Jlli:J:'f, E.C. !1. 

ht J14M, 1985. 
(T.ZIJihom: Loftd()n Wa/Z 11818,) (I~d fll!'mifhlly.-AU righta rlllf'tltd.) 
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MEMORANDU M 

The Brltlsh Bank of South America, Llmited. 111m. Snr. 

Filiado ao The Anglo South Amerlcan Bank, Ltd, 

.,t.l A DO T abelli~o de Protestos 
TELEf»HONES : 4 • 6293, 4 • 6294 e 4 • 6295 

Rua de Alfandega ns. 23 a 27 e Rua Buenos Aires, 22 

Ri o de Jane i ro , 

Duplicata 
Annexamos saque N,o -· _ 

JIOD. 0, 0, 11 

prom1ssor1a 

que pedimos a V. S. protestar 

por falta de acceite. 
pagamento . 

NESTA 

de ._ ....... 



MEMORANDUM 
. 11 

· The British Bank of South America, Limited J Illm snr 
• >IIJTH~ NK LTD) 

.. 
Telcphonc: 23-2120 

Rua da Alfandega ns. 23, 25 e 27 e Rua Buenos Aires, 221 

Rio de Janeiro, .. de. de 19 I 

-- l~--------·~------------~~~~T~YP~.-M&~Rc~·A-NT~IL~·RII 

Pelo presente communicamos-lhe que os títulos abaixo mencionados 
i d ã f pegoa t i li i t lnatruoq6ea i b i d a n a n o oram 1001110, mo vo porque so c amos suas proYidenol~a com a ma or rev ade 

possível. 

B/R ][2mportancia [ Sacados Sacadores 

) .. 
MNI. 'RIR. 17 • n 



f 

/ 

j 

THE BRITISH BANK OF SOUTH AMER\CA, LIMITED. 

Illmo Snr 

= 

Pelo presente 
Õredito de sua conta 

(Filiado ao Til• Anp Boutll A111erig_n l!!lk. ll•lll4 
CA.,._ eORREIO ~ 

Te .. phofte: 4-8293 

Rua da Alfandega Na. 23 a 27 
• 

Rua Buenos Aires N.0 22 

MEMORANDUM 
• 

Rio de Janeiro, r 
confirmamos o recebJmento da quantia 
corrente conforme a nota a~aixo. 

de 193 

de Rs. _ ___ -· para o 

Pelo THE BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA, LIMITED 

NOTA 

n ~ ..., a devido ao presente 1an
.) fo-i afftxa4o na 2a. Y1a 

.. ar do Banco para efíe1to 
t1soa11saoio. 

li.OD. C C 18 

CONTADOR 



Illmo Snr 

/ 
/ 

I 

THE BRITISH BAN,K OF SOUTH AMERiqA, liMITEp. 

R1o de Janeiro, 

(FIIIa.. ao Tht A t llalith Aalarlçan la!lk, ll•ltlll) 

~IXA 00 CORREIO 3~ 

Telephone: 4-6293 

1 da Alfand~a Na. 23 a 27 

ua Buenos Aires N.0 22 

MEMORANDUM 

de ..... . • de 193 

Pelo presente confirmamos o reoebimento da quantia de Rs. para o 
credito de sua conta corrente 

NOTA 

' 

JIOD. C. C. 18 

Pelo THE BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA, LIMITED 

Estamp.l.hado QOJD,. •• ~ •• -,...$ ...... ......._. 
maia o sello de Educação e Saude 

CONTADOR 



O SERVIÇO SER~ MUITO FACILITADO SI OS DEPOSITOS FOREM ~ 
EFFECTUAOOS ANTES DAS 15 HORAS NOS SABBAOOS ANTES DAS ~ 
I HORAS. ! 

i 
r ~K OF LONDON &. SOUTH AMERICA LIMITED. ~ 

rn.rr ,.,,.,. LIIJ. ~ 
ANE~tRC>.--~~=~::::::_193_1 --:::;..---~~~?""';___--

~ 
~ 

CREDITADA AO SNR. !! 

i 
; 

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

EXTENSO) 

A QUANTIA DE POR {EXTENso) f_D __ JN __ H_E_J_R_O ______ ---;--------.. 
~ 

!! CHEQUES 

--------------------------- ~---=====-!-
!: 

---------------------------------------- ~ No. 

ESTA NOTA DE DEPOSITO SÓ E VALIDA 

DUAS ASS GNATURAS. 

; -------------
TENDO t 

!! ________ _ 

; 
!: 
ii 

Ra. I · ~ --------- '"------ ~ 

il . . • 
·I ~ ------------::-----

s 19 

-----~~~~-------- . 
CONTADOR i 

!: 
~ 
ii 
ii ---------- ----------- ~ 

CAIXA ;; 
:; 

SELLAOO COM 700 RS. ôi ---------------
;;; CAIXA 
;;; 

l- co 



BANK OF LONOON ANO SOUTH AMERICA LTO. 

Illmos Snra . -........................... ·-·--·····-·······-·-···-·--·-···-······· .. -·-·· . , .. - .. . ................ .. ...... -.................. [f f~· 
· · ......................................... urc·t· ·· ············· ...... . 

Amas. e Snrs. 

De aooordo com o pedido constante de sua carta de.. .. . . 

--~ ;,regamos ao portador da mesma um livro oontendo_ .... - .............. obeques No a 

...... a ....................... para movimento de sua conta corrente oom este Banco. 

Pedindo a fineza ele nos de'folverem o recibo annexo devidamente 

assignado por Vs. Saa., somos com toda oonsideraoAo, de Vs . Sas., 

Amoa., Attoa,, Obras., 

_ Oontador. 

~lmo. Sar. Gerente do 

BANK OF LONDON ANO SOUTH AMERICA LTD. 

E6ijici4 tiD 1Je Brz~is~-t~ 'f Â.outlz Amen"aa Lttl. 

At. . e Snr. 

Satisfazendo o seu pedido em carta ••-------· ...... d eclaramos ter 

recebido desse :Sano o um livro oontenclo_ ....... _ .... oheques No s .... ... . ...... , .......................... . 
para movimento de nossa conta corrente. 

Assignatura 
,.....,_. u ..... , .. -lth ·u ,..., lout "'"' I ,..,.. wooo •••-•• .. oho ......_..._ ............. •nulhl• 0-o 1 .. 4Uoo oftiUUUUIIIoho oiUio oi 

E-7 



oial 4e 6 ele ~o .. l'IJ7 • 

•petie~te to aur. 111n1nro • 

., s wn.o u , • .., ... 



O DESEMBARQUE 
I&ATERIAL BELLICO 
I· EM SANTOS 

~ o artna~nenlo con~ 

lonzação do ministro 
da Guerra 

PGulo, f C:l!avaa) - Na 
de hontem da Camara Es· 

, conforme tnfonn~oa. 
lrne~to Leme, "leadel'• 

O Conselho de Ministros trata 
da situação fmanceira 

nacional 
PGfi.r, f (J!avaa) - A. aeado do 

Connlho de Hlnt.troll, &lll&llhl. 
no El:v~eu, tratar& principalmente 
da 1ttu~ financeira do palz, 
dado que o sr. Vlnceut .A.qrlol, 
~nlatro daa P'lnanc;:aa, pMe 

A Ultl!P& 

'""-nY-• '6"'aeu · 

IIU 
vtdo 
mOII 
autc 
cln!l 

D 
nloe 
o el 

=·_:;Miiilift!f;}ii;1Atu "'' com 
alnél 
nlo 
Hea 
oapt 

com 
Oll Ir - o 

deu -.mplaa 
o duembarque 

, em Santos, 
:ic'lo no e-Jterlor BANK "~ que pedtu, aa:ora, um .,... te a optnll.o 

poli u 1uae I Eeltava como um c&l'l• 
B, 

dlrlt 
Zep: 
lop 
Btlll 

Nor 
ton'l 

Eltado com a 
nlstro da 

em que o mi· 
nistro do Trabalho se 
dirigiu ao Syndicato 

eram, &t6 .bdr.--I ... Dto vlrfual. 11&1, ctuan4o nt· 
nunclou a prtlldencla do aeu Bl•· de 146aa, o 

~ leu um offlcto 
mlntsrro da Guerra, 
Gomes, ao mlnl•tro do 
, em 6 ~ ~bro de 
~poslto ~ oentratos 
dos pelo governo 
a compra do alludldo 
), 

l.ltflclo lido da tribuna 
1rneato Leme estA aacstullre• 
); 

•, mh 
;eu. ·1 

- Treze mil • qutnheltoa 
~choa completo• para melra-
1oras peu.du lO mm., 'ue 
m vir de Londrea: 
- Berlim Kal1ruber In4f*
Werke AktlenBeCielahaft, m 

tm 10 mllhl5ea de cartu 

dos Bancarioa 
O mtnl1tro do TraWho, ar. 

Aaamemnon Maplhlel, cllrllriu ao 
prt~ldente do Syndlaato B...-Uel· 
ro de B&ne&rlOI o aesu!nte te'-• 
sramznã: 

"Reçonc!endo ao appello ele•se 
Syndloato, em d~esa da utablll· 
dade dos tuncclonarlo• elo Brl
tlsh Bank. qu• aoab& ele encer· 
rar dettnlt'lvamente u suaa tran•· 
acQGq, cumpre-me Informar que, 
de~de aa"Oito do anno pauado, o 
Mlnlaterto do Trabalho, em col• 
laboraQI.o com a dlreotorla d1111 
Syndlcato, como u doa de l!li.o 
Paulo, Bahia e Recite, vem em· 
J)rep.ndo todo. o1 •torçoe para 
a IOIUQI.o do dldtdlo. Pe11oalmen· 
t" procu~t. com repr11entante1 
do Brltlab Bank • do LoDdon 
Bank, 1.1ma to""ula conclllatorta, 
no Hntl4o doe tunoctonarl01 do 
Prlt!ah aerem táneferldoa para o 
J.ondon, com dtrelto A 11ta blllda· 
de, ficando elte banoo p.rantldo 
com o depoalto da tndemnlzaçi.o 
feita pelo Brttlab, de aocordo com 
a let e:J. Tendo a dlreot\:lrla da· 7 mm., com ponta pon 

- A,, Haupt a Cla., 
Rio de Janeiro, 1.000 p 

de 9 " -.,,, e 200 mil c 

• quellea b&lico• reouaado aquella 
tonnt~la, o Mlnl1tarlo do Traba· 
llto pectfu, por tntennedlo do MJ· 
nfet1rlo daa Relaçtlea Extertore~, 
o6plaa dae a1:taa da dellberacão 
da Naemblea do Brttl1h Hank e 

- .A,. ~.fau1er Werke A. G. autroa elemento• de lntormacão. 
!'1'4ori m!l!lkar, 7 mil tu. neoeuarto1 para elclarecer a ai· 
queteea de 7 mm.: tuaol.o 3urldlca, 11to 6, ae ae tra· 

- Dote mil revolver.. da ta de llquldaolo ou de tncorpcn-a
·'• Patent Flre Anne Mlnu• QJ.o. Com eHel elementol. oa 
rlnl' O•., da Hartford, lon• q1.1aea eese 8yndtoato conhece, 
:lcut - Jllatad01 Un!do1, ano- acon~elhel fCIIIe encaminhada a 

"Pollce Poalttve Si" reolamaolo do cU11ldio AI Juntu 
> 'de 1 pollepdu, to4o - de OonciUaoio e Julramento e ao 
,, cabo 4e nocuetra, q • Conaelho Nacional do Trabalho. 
do, aet. Uroa com tnacrt O cuo depende, portanto, de de· 
dJ•tlnctlvo da !'orça Pu etilo da Juattoa do Trabalho para 
O.W'Jo de "S. Paulo: a qual a Procura4orta Gtr&l do 
- Duzentaa mU bala1 • Departamel\fo Nacional 40 Traba-

cter .uma Co., 4e New • lho enoamlnhuA todaa aa reola· 
com u. 1. A.., para o1 tndlvtdua11A4aa que lhel 

•erea Co!\ callbN 88, p~ forem prest>nte1. Altm dHH ea· 
• para 01 revolverea acl , forço, o Mlnlaterto do Trabalho 
lalm peç0 a v, ex. 18 d' e oomnaunloou.a com todaa u aua 
ll'bar noaaa lqaol.o em • lnspectorlaa reglonaea e 01 ayn· 
1\tcUe · • vtaar o1 documen dtcatoe de bancarloe doi ICatadOI, 

:Por taea tllfti!'Mentoa f que a 
amtaaora pede o mandado 
ra o acto 4o dlrector teobnl· 
para poder cont\nua.r na tre• 
ela de 1. 820, em cllJo uso se 
ntra. deade os prlmelroa dlu 

d seu funcolonamento. ~Reque· 

r u, 1f,mbem, que o Jutl ordene fi· 
Qll .uapenso o aoto do dlrtetor, 
o; , flue o casg tcmha soluclo em 

O juiz Ribas mandou que oe _.11 lhe touem oonoluaolt de
de autuadoa. 

••••• 
PROf . M. GUDIN 

Cl:ln•uUaa onm bora marcada 
..... l'l•flilll 

fual 

ífm tratad:' de • extra di· 
ção entre o Brasil e o 

Equador 
Reallzu-ee, bontem, AI ' hor&l 

tarde, no alio "JoaquJfD Na
uoo", do :Palaclo Itamaraty, a 
11111\&t'Ura do Tratado de Extra• 
lçl.o entre o BI'IUIIJ e o Equador, 
o qual foram plenlpotenclarloe 

mtntttroa Marto de Pimentel 
randlo, titular lntertno daa Ple· 

Exterloree, e J'l'ancla$ 
uar4eru, OTIVIado e~traordtna
o e ministro plenlpotenolarlo do 
quador. 
o mtnlatro Pimentel Drandlo 

do da palavra, concratulou• 
com o repn~entanta equatorta. 

o pelo acto ~tue acabavam de 
r, que tl'a uma prova a mala 

collaboraçlo ettectlva e amla• 
ent"re oe dota palzee. Apro• 

eltaav o enl83o, para ~rdar, 
tlom multo jubilo, a cooperaQI.o 

empre ext.tente entre 11 deleta· 
llel do Braall e do Equador, na 
eoente Conterenola de Buen01 

1. Blm r11poata, o mlnlltro 
deras asradeceu u palavru 

chanceller braallelro e a.tun
que, collaborando oom o Bra· 
em Buenoa A.Jrea, nlo tlaera 

do que eervlr 01 JclMtl 
ertoanoe, de que o Bra.t1l era 
lto autorizado porta-voe. e, 

!uo, aervla tambem A aua 
a, fiel deteDIIOra deues 1101 

obrea prlnclploa. lftlb&rque do material a que •• pediJ~do a retaclo doa (uncclona· 
nt o Item prtmelro, proc~- rloe do ~tlall qqe nlo Cot'llm 
._ de e&Ual modo com re Q aproveltadoa no London, com o U . boJ 
ltene a•, 4" e 11• ~unto A tt ~ fim de collOOfl·oa em outroa 11· ruguay Importa Ce 11 
lll'lbabeada em Berlim e tabeleclmentoa banc&riOf e na tu- , 
renltla aoa tten• s• e T" • tura Carteira Acrlcola do Banco lfleDtinaa 
a.o no11o coJlllulado de do Braall. O recurao da JuetlQa .atonlevld~o. " (Havu) _ 4 

~~e~". 

dO Trabalho, emquanto nlo cor Qlllllmlallo nacional de auballten· 
votado na Clamara o proJecto de *' reeotveu permlttlr a Impor
lU& OfC&nlzaQlo, a lento, porque taci.o de cebolas arpntlnaa, em 
a exeou9lo do ~ulla~ aera telta 9títa 4t ....,... • 401 elevadoa 

oroczat, ..... jUit\Q& OOmDlum. llauda;8ea. Pl'IQOII do Pl'Oducto no mM'Çado 
(a.).::- AJ»m.amnon .lrtJ.17ClU!41t.~.atltr. ~PI~, 

ta4o para usumtr .._ obetla do 
Partido ConstttuctonaUeta de Slo 
Paulo, attend1ndo uatm & von· 
tade unanlme doe léUa oorrell· 
l'lonarloa nlo teve propoatto de 
provocar no pala, com o aeu ne· 
me ou de qualquer outro bra· 
•lletro, luta poltttoa apaixonada 
Teve a 1nteno4o 4e &!~mente P'• 
trlot!oa, de~tro 4e um restmen 
de ordem, num ambtenre aereno 
e tranquWo, provocar o pronun· 
ctamento democratJco do povo 
bii'UUetro, contta"te que 6 na 
fr&n4e conqulata da revol~9io de 
uao - a leJ etelto"ral oom o el· 
1llo do voto e a IDIItltulc:lo d01 
reepectJvo., trlbuneea 4e juatl~. 
A11lm sua preocoupaolo tOra e 
contlnda eendo & 4efqa do re.S• 
mcm democratJco. " 

DESMENTIDA A VINDA AO 
RIO DO SR. CESAR 

VERGUEIRO 

o 
da 
&:e!Jl 
con 

'"' ...., 
rUI 
10 GI 

'"' 0011 

tor 
J 

de 
~ 
COl 

·J 
eu 
vi. 

lllo l'tJUio, ' (H&vu) - Nlo 6 u 
verdadeira a nott• d& partt4& 4c 
do ar. Ceear de Lacerda v,rsuel· 
.-o 114ra o Rto. Fot o propno "" 
cretarto 1er&l da Commtl4o DI· tr 
reotora do P. Jt. P. que de1men• e 
tlu a notlcta divulgada na tmpren~ p 
• carioca. 
RI1.1NIAO PREP ARATOlU & 

DO ÇONGRESSO DOS DISSI· 
DENTES REPUBLICANOS 

l'orlo 4letlf'e, ' (Havu) -
Reallaou•lt a reunlip prepara• 
tQt'Sa do CoJ~•reaac doi l>1Hl4en· 
te1 atpubllcanOI. Fot eleita a 
m...., que ficou ualm oonatJtul• 
da: prealdente, ar. 111114olfo Col• 
lor: 1• vloo•preel4ente, ar. J0416 
DlaAI con.: a• vtce·prut4ento, 
11'· A\!olto Dupont. 

Ttl'A lop.r amanhi a lna~
clo 1olenne 4o Con•nt•eo. O ~~"• 
Lfts4olto COllor diiCUI'II&rA IObre 
a attltude dos dissidentes rePu• 
bl$oan01. 

Participa ~do Consreaao qua• 
tro mulheres repubUoall&l, vtn· 
d-. do tntelior do Estado. 

••••• 
NO ITAMARATY 

Bllteve, hontem, no ltl.mal'$!7 
em conferencia com o ar. :e4arto 
4e :Pimentel Brandl.o, ministro In. 
tertno 4u RelacOea B:a:terlorea, o 
1r. Renato Barboea prealtlente da 
commtlllo de Diplomada e Trata. 
<Soa da Camara doe Deputado•. 

- Pol' Jlortarla de a do oorrcmte, 
do er. ml!lt.tro lnteriDo daa Re-
'-cltl llli;tert~ tol tornacla ''"' 
eff"q, a portaria dt 5 de Janelrq 
ultlmQ. que havte dl1pensado o 1' 
te"ente pharmacentlco Antonl~ 
Heaclea da Silva, da Commlall.c 
.Dtm&rcador dae Fro~tth'., de 

tc?t Pe•tl . 



•ovlSfnos da laa\entAvel altuac~D -a 4emollJ' o mo.,.l que 
os ,tudeua, que ee Ylram torQ&- pouue para coNtrutr outro, 116 

1 a tmScrar. oa Judeua ..u..a.a pelo tacto de collaborar PU'& o PODER 
portam com corapm lU& trta• embelluamento da eldade. 

Herbert Spencer estigt"Qati.. rte e fazem iatoroo. heróico• Na hypotbOIIe, por6m, de obras 
melhorar .. attu~~:o • ~ ~a.ptaçl.o.ou r~onetruoio .J)&f· Camara dos DJ zou o ••excesso d~ leis", como e IL&b&m. · Lutam.. 111.o a6 cl&l, devertam ur oburvadu ,._ 1 

a causa da desorganização da dlttlculdadee matertaea, au. lo menoa u ~raa elernentant -o-.-... -Xa-vt-.-.. - ... --011 a soc:iedàde. Fel-o sem vir ao bem com emb~oa jurldl· ensenbarla aanltarla. cou ao ar. kll!llllo P't 
~ Brasil. Que faria se conhee~- oo · Prectao • que, no pa1l para JJI ~uenu /G'Hll4a do centro a tratar da quutlo 6 

se a febre de·elaboraçl6 tegis- o e ~m. tenham Uoenca.ou oonae•uem eacapar, ao que 01 o ar. Car4tllo ll'llho • 
• !ativa que se apoderou d~ no4 .. q ,!!quer oo!loca.çlo. raotos deiXam auppar, ac.a olboa ~ar::,!~..f:J~: • 

• 1 • • d . vra. ba vartoa •ovarnoa QU. doa tlaca .. da Pf'etettlld, enoern- onde _ _, •• ..;.., 0 -so organtsmo po•attieo, epots ~·- •v-..... -o aabem como alc&ngar trab&- lr&do1 d .. 1e Importante !"'tol' ... dl"&. repruent.&n._ clal 
da revoluçãb de 1930 I Se aao- o para aeu1 propno. com~· admlnla~ rnunJcJp&l, Nlo tr tfcou um pro,Jeoto, q\ 
ra resuscftasse, o grande pen· • e multo menos o enco&tra.· ra. outra lmpreado quem Pti'OOI'- tou, com cento • pou\: 

A..l i t • • tffi h -• turu. dlQODdo aobt s.,....or aqu encon rarta JUS • am para os ut~ç 01. Na.tu.-- rer, oomo bom obaervador, oer1U ·uvre auperlor. 
cação plena para seu pessi- . &a~lm, que fechem auaa fron· ruu do perlmetro urbano, m•· • 
mismo. traa I. lmml&T&Qio .tudalca. mo nu que ae articulam nq • O •· •••...to ~ 

F Conforme u uta.t11Uoaa publt· moderno e ma,Jeetoao da AVI• tlv.... aldo lncluldo, oi realmente copiosa a pro- ba •• ... 1... . do dl&. eem pareoer, t d i d 1 . d pouco, u: .. tem .. nte • n ..... cl&l ao pro.feoto 4e ,.. ucç o e ets a revolução de nco mll judeua &llemlel que alo do peuoa1 da eamu 
1930. Infelizmente, porim, êm realdencta fia e ia.ooo lutam A Jutloo ck AkeCll ftMIH o meamo I. oot 

4Jvtall.: eea t~to• não se criam ohrigaç&s, &ew · m .. oouequenclu da pobi'Ufo, Jllltlça.. l!lntlo, o •· J 
"' ba 4Ju, pua jam ellas embora de ontem le- e 1811, cerc::a de cem mil ju• Ã comarca de Ãb&e~ na 0... toe. como relato.- 4& ' 

t referent~ ' gal, desde que aa condiç(Ses so- eul deiXaram a üem&nbao • te JIIDU, umpre fol um tonMa• ·:':!"::!~tteu a dar o 
I ru.n .no '*'- · · i 1' i ntro de cinco annoa cem âlll' ·to para ~tra401 e rep~· • 
uldo 0 restJae~ Cta1!s~ econom cas e po tt C&la e rario Para onde? , .tant .. do Klnllterlo Publloo. O ar. OUvelra .Co 

quotu. vetfl· as contrariem. Das leis fabri· • prl.nct~to. mtlharea detlu ~ Cerca de vinte julHI de IUN• :'~!u:tci'!~::" : 
r , QUe a.pept a cadas no periodo revoluciona- 0 ra.ram os B&lkana. Nlo tutoa, to de IA tiveram de 1&11' em OOD• o1o "' emendu .11. 1111 
fol prunchtda.)- rio muitas ~stem neste cal~. m, que a11 1e ID&Iltt .. tallle · dtQOea d--..radavell, por alo • Apontou o• vtct01 dA f 
~pauada - lst9 é muitas ha inadaptaveia. u movimento anti-la....._...._, •uJett&rem a.oa o&prlchOI · . IIDI nov ... em.endaa, que dl 

outru tlcado tn O~tras; mais numerosas aln~ ob p.ndo oa judeUII ernlp'ada a Dl&DdGea poUUool. um de .... lal- ::ba:u :"!~=~~ 
• mesmo quafO da perdem o caracter de pro- pt· urarem outro 1~. o maae ... fol o pu do u-llllnlltro f'na. de•nece........., tuen~ 

e onde part:lu a 'd . ~o lmento antl-lan.eUta ee = olaco Campoa. Promotoree pu.: culo arttbmettoo aobr 
ene a 111. Vt enCUl acauteladora da ~it- \!'a por putroll pa1au euro bllooa tiveram de &bandOIICI' "'Q emendu lll't&ID auln 

Inda., pela reC•rlt dade, porque o. governo deaxa ' 'cu•o para 111o catrem tmmol&dol «u em 11 annoa. •e a 
dce mllha.rea de tumpril-as, tomando In• :::u;ro;.: ~~::Utu ::~~ pelo ~uoo doa Jaaunooa. a lll• nova Conltttut~;· · 
4o no pa111, existentes os direitoa que as JreQ conua a tnvul.o doa ~· do doa dlrectorlos pollUooa. Foram approvadol ~ 
reapectlva qu3 mesmas pretendem ass .. m•rar. ntselau &••una mllbaru de ....:. Um doe nouoa red&otoru 1111 ...-tu~: pelo &o• ... - ' ' - ...-- 'f 1 to bUoo h& ria do Inatltuto Hlator1 
I!Omente 8, n . D~tas queremos agora falar. 4eua obtiveram -.auJho no au1 · 0 prozno r pu e por ver r&. e pelo anntverll&rlé 
• A puuttAltl~... Observem-se certas medidas "' Afl'lca, nol J!latados UnldOol • requerido u prutao&u de oontu olo do arcebtapo de 
ou l .._ • no •41 4a .A.merlca, outros aln4& de tutoru e ouradorea rel&peoa e 4. Jod Pereira ÂlVd 
reprwenta. e$ alvttradas com o proposito de _.a TJrra Santa. , apreautado denuuclal oontra dl· Na ordem do fta. fol 

, H d .. unava, • amparar os trabalhadores. vereoa homloldu lmPWlU. fol 0 Nquertmento do ar 
~ do oa.miHI Comquanto numerosa!!, falham IU•GJ'Cio ~- atacado e teve de abandonar o Torrea. pedindo a 1 
111t1. ola;'o. no momento de alcançar seus uerolclo. porque o •overno do vlto ao ""ult&mento 

lo• ractau. J!llt obj ..... :vos. O ~ue ee estl. pqaando com o Betado IJI.o pod1& pr&Dtlr-lhe a ctonartoa 4& Secretaria """ ~•• ra por fi hore.e. O 
l..o, modali<W1o • . ~~ .occasilo opportuna, .,_.,.. da Rede de V1aQI.o 8QJ vlda. quereu, • tot approvt 

•et&t, ouJo 11- d f . Mtnelra ulo ae uplloa, e ou~ lkau facto. oooorreram antel Antonio c!e G6e1, quan 
ao Poder Lecllll· qu~ o ~se az ~eceasarta aua &o ••vemo tomM. provtdeaol& de 1sào, quando domm&va o par- parcial ao proJecto de 

- 1 deve que~, appheaçao, a le1 torna-se in· promtta. que J4 nlo vtra. IIID Udo que ora ae IDOODU& na op· Mtnt1terlo da Educaclc 
t 

~ Aluda taJaram na ort 
que ._,~a, o operan e, porque os o .... os ~- ~mpt. poa1Qio. 01 ara. Cat6 Ftlho e :a 

earregados de exeeutal·& nlo .A..o aer telto o reaJuatamento o partido lltua.olonllta aotQ&l, to. Trataram da 11• 
cu~rem seu dever. lloa tenolmeDtoa c!oa tUAoolou- que eeznpre oondeaulou oa atten· contratadoa. 

va o ar. x.v . E' 0 que acontece em rela· rtos taubll~. a Rede Sul Wnel• tadoa coutra oa ~U~Dbroa da JUI• • 
•mbrou o que d çlo ao facto que deu togar 10 ra tifou tora do beneflolo da lei. . Uga. quando utava apeado ciU ~ tra.':ft.t:t~: :.::~ 
• ua uota O• •• protesto de J'nnumeros ban·ca· por ;atar aquella eatrada •"'f• poatoha. u•ue ... ora • muma predlleoolo: a aortt dOI ;m: utram llo B dad& ao ~vemo de MIDLI. pr&tloa de adveraart01 e t~qtullou • 
em operartoa ... rios esbulhados em ICU!I di· o 1D1tado de Klnu tu 1op a 4& coma.roa, aob &mi&O&I de mor- Na comml1d.o de T 

I de lndtvtduoa, re(tos. H~ o reaJuatamento doa veacl• te, o jula de dlrelto. foi aalp&do o pareo 
· • de tod!LI u pro • Feita a eneampação do Bri· men\oa c!o aeu funoclonallamo. • Abl.et6 t • coznaroa tntoa. mu :;,ra:.,01Tt!b~:!'t·~n~bre 

vtm avolumar o tisb Bank pelo Bank of Lon· detztu qu&lznute de lado 01 IIJl multu outraa de Kln&a jul• Na commt111.o de ~ 
aglomeraç6e& dt>n, tomou-se urgente decidit tunqctonartos da RA4e. 10b o _.... ... e promotoNa tam lldo eacrt· Funcctonartoa Publlcoel 

textAI de serem ellea de uma ... flo&doa. Uma utatliUoa demon.. J'll&do um proJeoto 
MPeato do proble~, aee:ca da situaçlo em que fi· ~ federal arreudada. traria que IIObem a multu 4ue· contar tempo, Pll.r& 

C•r a 1 rt t apoftatüorla, aoa fUl que a eamar · .. 1 o pessoa pe encen e ao G ato Grande do Sul. ID'tr•tàa· ~aa 01 attentadOI aan•utnarlOI que aervlram no1 E•tl 
pportuntd&do PIAfl estabelecimento absorvido. A to, jmelho$'0u .01 vencimento• do contra oa ueoutoree cSaa leia. Dlltrtcto, 
~uur, appa.relha.,_ J~ protege os direitos desses pe*&l da Vll.çi.o FelTO&, 3unta· Oa actoà de terror. por 1ua re· Na oomml•llo de 
~~t.r medtda.a utell a emp~'~~tnados. A anneu~""lo do ll\eJte com oa doa fWlocJonvlotl ·peUolo, de ba multo 111.o aurpre· .-..m ... atcDadol dola r ·-..- .. 4 "'" tad um, 4o flt, Joio Gut ~ l\reclaa.m de bt.· British ao Bank of London IÓ 0 ""' 0 • hendem aa babltant.u 40 Beta· aubetltuttvo ao projec 
la uclonal e t. •~ se poderia fazer com 0 apf()o " ta.bellaa de venolznentot 4& · 4o. reperouUD4o apenaa &16m de ~u1 do !tlo Grande 
.\hotoa do ~I& • • JIU.Se Mluetra ele anucaululmu e auaa (foDtelru. do l!r· Jelo Slmplloto. 

vettamento ou a 1ndemntJ&• aetl de lo~e correapcmdem " tutiYO ao projeeto eob 
l!'a.-ee... çlo daa pessoas que vinham. i prementu u~enctu lia Oo"'"MO "'"ft<Jto& de algo4clo 4eclaraçio do tmpos 

de longa data, emprestando v • renda. 
znt.lorta. na Cltfn&· sua actividade ao primeiro dos • o que • peor, oe PN3uc!t~ No pertodO de 110"181' 0 oon· Senado 

t401 de 8Ao Pfulo, dois estabelecimentoa. Mas o tt• pa.ra quem appeiJ&r. le aumo mundial de ai~ &t.tln• 
IC&t' o ouo da lm• ba .. dlriPm ao poder federal. ~ ••u 111&11 da 16 mllh&ea de !ar· 
rma• para 0 •ta· nco encampado acaba ,de ~~~ IOI'i "lll!ft t gQga e l~vtrat c101. Depoia de 11&8·1880 tol UH Ha varto• 
ae por demon4far, cerrar as. portas, desappa!e• cl' Jllnu". 81 ae vol~ PU& 0 o untoo uno em Que o CO!llumo um comparecimento 
aoumentoa doa lllu· cendo assun todas as aeeneta& •""'erno de llllnu. ute rea-... ll.lcanoou tio e«tvad& cUra. V e· rlo 4e 29 1enadoree • IA •w· .,_,.. tanto, A hora. daa votae 
luerra e dae .. _.la- que poesue, espalhadas pelo 1Jt'artave1mente: "!1110 t coa o · rlttaar&m•le approxlm&QGea em mero deaappa.rooe e 
1, que nlo tol ·n· Brasil, sendo dlspl~dos. em ... el'l'lo tederal". · .1&31·1831 e UU·lllli, qU&Dclo, ru-

de...,. araaa. consequeftcla, os ultimos em· peot1vamente. o consumo no mun. -----
[lresentAnte 4qao· .... d . . • d ti'd Jlf"'Cidoriaa..,. .,,... do fol de u.au.ooa e ... ns.ooo CAIX 
i" u1emblea_ um pre.- 01 am a man 01 &li• leU"· 
llltro 4a GQitt. ao tes de consummar-se a eneam. . temP tratam 4 oa JDe~o. UnldCM~t ~ quo 
j.o ltamara.tri do· p~l~. Indiff«!tente á1 teis cfõ bl•• ::0: da eoo~ta~ U: '"'"''Colo IP&lor ooM\Im14or lle, DO RJ( 
~~ 4e outu_... de ~11. em Jlltno viaor, o ~ndqn 0 preço ~ aubtltteft~ pro• ~ te~~-~n1umo redu· 



'lt~.f"""'' a , 5 d~ ~ .~t"U -1-a nlo ..lo .. r telto 6 O pàrt!!o lltuaclonlat& ~oetua!, c!a 
Cot~ fenclmautoa eloe t\IAool~ que 1empre con4emnou oa attau· contn.tado1. • 

rava o ar. x..v E' o que acontece em reta- ra atou tora elo benettolo 4& 111. · ttQ&. ~t\I&Delo •tava apeado cSu ~tra~:'~! ::U~ 
UcSo na Cami cu~rcm seu dever. rtoe ttubll~ a Nde Sul MlDIIl• tadoa contra oa mi!Qbroll da Jll8• 

t•brou 0 
que. çlo ao facto que deu lopr ao por .. tar aquella •trt4& ""'f• ~oaea. •aue aaora a mMJD& predUeooio: a eorte dot 

~
"' oa 1lOta O. cl protesto de innumeros banca· 4a4& ao ~vemo de MIDU. prattoa ele a4venar!Oe e ~u • 

: tlltr&ID do 8 di b Q Na COIDIDlad.o ele of em operarloe 81 ~~~ eabulhadoe em aeus • o &t..so ele Mtoae tu lo8D a 4& ooma.roa. 110 ameeou mor- fol aaatcna4o 
0 
~ 

1 ele lndlvlduoe, fC,tOS • .... O l'eaJutt&IDauto cloa veaol• te, O ~US. 4e tlrtlto, P'r&nol.oo Pereira 110bn 
e de ......... pro.! Feita a eneampa"~ .. do Bri· 1S\811Pa do HU funoolonallamo. • Ab&et6 ... OOID&I'O& tnlaa. IDU to da Itablra Iron. 

,,_ ..,.... detztu QU&lmaute 4e 1a4o 01 • multu outru de MlDu ~- Na comml11lo de 
Mm &YOlUIDU' O tiah Bank pelo BanJc Of Lca.• fl.IAcfllonartoa da aMe, eob 0 ~ ... e pl"'ODDtol'M ttm lido eacrt• Funcr.lonarlol Publlo 
~ aclomeraçae~ don, tomou-se urgente decidir =l de serem ene1 de uma ... ttcado1. Uma •tatllttca demona• !:n~ ':.n:n:;:o: 

acerca da situac;lo em que fi· federal aneada4a. tr&rla que 116bem a maltu d.... aponnta4erta. aoa t 
upeoto 

40 P= caria o pessoal pertencente ao J;tlo Gr&Dde 4o Sul. eD\l'ttu• ~... 01 att.ntadoa eaqutnarloa que Hrvlram no• E 
ppo~~~~d~:a pa.,. estabelecimento absorvido. A to, irnefhotou 01 venoimautoa elo contra oa ueoutorea 4&1 le!a. Dlltnoto, 

uttr, a.pparelha • ,lei protege os direitos desses PNfO&I da Vt&o&o Fenoee., junta· Oa actoa de terror, ::.: aua n: ~a 0.:.":!~~ ~~~ 
!&r mtdl4&1 ut.eill& empr.r.ados. A annex&"'IO do meaw com oa clol funodoll&I'IOI ,.uo~.o, 4e ba multo eurpn um, «o •· Joio Gutm, 
r - • -- ... llo IICetaclo, bendem aoe babltaat.e 4o lllata- aubltttuttvo ao projec 

pnotaam de bt.· Britisb ao Bank of London SÓ ._ tabel1u de vuclmeDtoe 4a 4o. nperouUacSo apenaa &16m de bonua 4o Rio Grande 
~ D&Clonal • ' .,. se poderia fazer com o •pro- R* MlHtra 11e anUqutatmu e auu CrozateU'&J, 4o ar. Jelo Strnpllclo. ~ 
lth!ltca do pala. • 1-d · •• • tuU.O ao pro,lecto aob'l 
' Vettamento OU a UI emntA• D$ de loqe CO&Tell)Qil411D U II4W .. aiiiOic'lo 4eclaraol.o do bnpos 

c;lo daa pessoas que vinham, m.. premaut.e em.enolu ela OoMaMO ~· rud&. ····· dt longa data. emprestando vtta. No perlodo de 1111-lBU o oon- Senado 
IUiorta. na c.pa· sua actividade ao primeiro dos JJ, 0 que • peor, 01 preJudlctdM 1umo mundlal de at~dlo attla· 

01 de 8l.o Pfuto, d · bel · M 11,. tem para quem appelta.r. .. r: 0 cuo da tm• ots esta eeamentoa. as o 11 dlrtpm ao poder federal. .. w rtu maiA 4a 16 mllbOea de tar· 
1 para 0 •ta· banco encampado acaba de '"' loco: .. 1110 1 oom 0 aovtrao doa. Depota 4e 1119·1810 tol e11e 

..,...,.... desappare o ul\lco anno em que o co~aaumo por demon:t:,, cerrar as r-• ... s, • de Mtnaa". Se 10 voltam P&f& o 
ao'""811\oa clol • tendo assim todaa &I acenciaa ~~el'DO 4e MlDu, eat. ree&IQID4e ~QOU tl.o eleva4a cttra. Ve• 

- rttle&r&ID•M approz1m&QO. em 

Ha vartoa dtu a cl 
um compareciDlento el 
rlo de ae 1enador•, 
tanto, A hora d&l VOI.a4 

mero duapparece • luerra e 4&1 •la- que poesue. espalhadas pelo l artavelmqt.: "!alo ' com 0 
1131•1831 e 1114·1111. tu&ll4o. r.. 

.. que Dlo fol D· Brasil, sendo displntadOI. em .... mo federal". "peot1YI.ID81lte. o OOIIIUIDO DO ID\IA• -- - --

114& ele..,- ·~ .... consequencla, os altimos em- 4o fol 4e u.ua.ooo e at.us.ooo ·- t .. - .,_,,._naa em • aeooA~• resen ... n o u<t ew" prepdoa ainda mantidos an- ... "'-
....... mbl6at. um 
Jatro da Gllllttl M tea de consummar-se a encam- leJnpn que tratama. do ,.,.. 
(o Itamaratri 4o· paçio. I~diffefente ás teJs do blelna viàOir&1 da 1100~ta u...._ 
fo de outue4 4e ~,z. em pleno viJor. o London , ~.,..o preço 4kt ... ~ftcll. pcoo• 

!ot "4ll~l~o ~ank agiu como qulz. Deu á ou~a. ortautar oe que rN~· 
nto, transação emfim realizada, de .clui Ptla rqulamau~ ... t.libito 

1111& expllca~ ara que reaultou o deaappareci- · 4t4& oom boa illt.enQI.o. IaM 411• 
oom"' ....-detF da t d B 'fsh Bank fór· vldtmoa. maa lllfellameote OWA• 

pauJá\ li tu•r a men o o n t • Prt4a Iom o dJMla4o &lcaaoe •· 
ra a re'trra4i lltr&• ma de liquid~ voluntarl•. f& IDtereue publloo. 11. .... 
Âl'ID&IIclO • Ballll Entregou á propria sorte em~ ooap Zllo 4elzamoe ele OeDIUr&r 

lcUoa, 
0. lllt.-401 'UDldOit p'as. QUe 

1e1nprt Col o IX'&lor oona\IIDlclor 1\e 
alaro41e, WYe O H\l CODIUmo redU• 

al4o em 16&.000 tardoa. em oon
tronto oom o oon1umo elo &liDO 

azatartor, \endo tambem 4eoraol· 
do o oonaumo na J'fanoa. ltalla 
e ~eooelovaquJa, 

Na lqlatarra bouve ~-to. 
o J&PI.o ooM'IHDlu. em ua•-1118. 
mala .ao.ooo farlloa. HDdo de 
a.no.ooo t&Noe .. u oouumo to· 

a que peoou. pregados cuja estabilidade a 01 tMiouldol ou erroe 4e Comtatt-
4e Ktlo Net· legislac;lo brasileira prescreve. alo elo Tabellamtt~t.o. l'Or • 

4e 8l.o ptalo Dl.o Desde que se operou a Uqul- perpber u manobRa elo& ..... t.&l. 
prtament.f 41 um daçlo do Britiab Bank. vem- 0~ .-.oonbeoemoe ... • _. .,.rtaollo .,. JGroaJN 

.e &rJD&I, reato, d' • d 1 o~Uf-8 a ~r. em ...-vtoo 4e 
•r oontaJIDIDa4o se tSCUtta o, amp ameate, ~ tmpcrt&.tlcla. N01ea uportaolo de larallJU, 

ttclade Ct f.oclona- pela imprensa e pela tribuna 4\. Commlul.o ele que 1 PI'Ul· da aa.tra deat. aano. vae mlolar-
. ' ' da Camara dos Deputados. a de~te o ar. ~bMl X&viar dD t!_ ~ntro de triDta tlu. 
'la~~ 411- situaçlo dos seus serventua.. ~e llmltar aua tarefa a 11$ & oentroa de produoalo 4o Dll• 
ae 1e na oom rios. em face da lecfslaçlo so- automatJca Dlodlfl~ de t&- trtcto J'edar&l. lletado elo JUo e 
Dfertlia aoe &t..so• cial brasileira. Mas dessa bepas. Cumpre·Ule eumtnar u 41 Sio Pa.ulo jl. •• vl.o ~ 
~. Dio arma· d el lo lt ca,au elo encarectmauto ele 011"' t&Ddo naqWIUe aaut14o. o Rio de 
• 1uaa mwtaa, ID&I lraD. e c euma n reau 

0~' ~ uUll4a4ea • u quel.u.l tot Jaaelro. Campo Gr&D4e e Nova 
lru•rra. oo!tf e eu,· infehzmente, o anico beneticto ln.rmedtartoa, rei&Uvu ao IIMIU• ~paut aio OI ponto. de 001lVtr• 
lpo paullltal 01 ta- que ella deveria provocar: o vo de 111o poderem entnaar a pnola doa uporta4orH. que 
lpnstrado Q Ptrtco reconhecimento dos dtreitos m+oacsorta por determinado IN" neUea têm "pacldQ bo\IHI• ap. 
1 tarlzadao n ..... dos que foram abruptamente oo ao ooo•umt4or. A Com~ parelbad&l e oampoa de pro4uoolo 
I la ou m•••· 411· atirados á rua, sem nenhuma eqorta elepota o auumpto ao ao- qu• ee 11t.endem em •I'Uldea u· 
1 la4&1 com lbel"- indemnizaçio. vetno federal. H u provldtllcl&l teneGea. 

0 ti t ~usem A tua a.IQ&da. A Central elo Bralll vem todCMI 
0 u1um$ por ra, se um caso 0 amp a· Jlzemplo de uma dtiiU bypo· oa annoa a41&ndo providtnol&l 
uoo tmpota que mente esplutado, que ecoou no Ua(l.., aUAa du que p6dem eer que ba multo devartam ter lido 

e •ull'l'&" Vllldoll seio até da repreaentac;io na- ,..lvldu pela proprta Oo!Dmia- tomadu .,.._ que o eq1b&rque de 
, para a. •ta4ol, eional, teve o deafecho que se dei ltel"ula4ora: quetxa-1e o com· lar&lllU Dl.o floaue aajetto a 

totaa r+D&II. conhece, e do qual se de- ~to da medld& que anra•ou oonttu•claa 4e~&~ra4&vllt para 
ou ctan .. uv,- prehende que os poderes PU• em IJQOO per voluaae o PreQO 4&1 ·o productor. o. oa.rroa do t.IID 

r.traa alfan~-. bllcoa DO Brasil alo reconhc. metc..sortu depoalt.&d&l noa t,n.. retrtawaalo. d•provJ4oe Que _.. 
aert. o a.oo o • • • • . 1114• por mala 4e 10 4-.. A do da mala rudlmtlltar aps-n
o. • , ao cem a vahdade doa ~trettos U• Jmt'tclenola. oomprebtllde·-. via& lbacem teobDloa neoeiAl'l& ao 
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DO RI 

CARTE1 
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veia em dinhef 
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a 80% sobr~ 

PRAZO DE 1 

DADE 
Jl 

OPE 

oadoa bsrlQel. Ha &lJ 
liderar que oa4& calx 
r.r.taa, IOIUI'OI ti tlrell 
trar qe. 11111atern., tlt 
em cerca 4e t ~ thtlU 
JI.ID 101000 ele UOII& I 

Toda easa ett~ 41 
preçoa t or111Da4& pc 
OOJIU!t,.lltAIII ele r&rt.n: 
f•Uzt• e lia R4t1pq"' 
ee&a qlUma Ht& •urp 
a toei& a pqte com o 
49 VOllmle de lU& Ull 

do ~tlc-,;u~ ICgut'ad~ nas prop~saa !eis do tmJIIIdlr a nten• de ~ndea tr&IIIPOrte de tf\ltaa, lllataa. ao 
~ 16 paa, faal será unagtnar G .to.,, com o Intuito de 4eJzar ohep.r ao GIM. xaem MlllPre n 

.,I'JIItu por destino reservado a outros em• o qrcado 110m o volume de pzae· apreeentam em condlQOea aatllfa· 
I ao- prégado&, quaftdG seus tilreito roa torreapondente ao c:o~"mo. tortae 1. ........- para • ..,violl JlrCIIU. ~Jetro. do " 

1 ma· eollidirem com interesses mais J4t.a, por outro la4o, a medi4& 6 dNUna4oa ao exterior. 
I!!I&Dtlltl, por r rt coataprocluoeDte. MaJorado o lato QU&Ilto ... dtmoul4a4ea 

Jl'.-• 0 es' , prega, dali ulen:aclort&l 4epoalt&• DOII&I. 0 pi'OclUOW e O ezpor. 
As condtçt5es em que se o~ 4aa 11011 trapiche~, oa a~taa tador. portm, u proztaa aatJa. 

rou a encampaçio de um dos protJrarlo evttar .. e on~~~~o n- bl.o de ver ... tolblda. com qtra• 
grandes bancos que operavam 4~o ao mtDtrno oe ••CIOAI&. Ou· "" oatro.. oonMQuezawe d&l oon· 
no Bruil, sac:riflcando ella di· ta eleverta Hr • provlcleacla. 4tQllell em que .. &Obam ... pra-

ator&o reitos de terc:eit111,1anç& a des- matt eQa1'8loa. ID&ll ra4lo&l. dea· caa aatraqelr&J, A.a1Dl • que a 
confiança em todo apparelbo 4e Que o sova1'1l0 federal eata. HelpaDba. que " oonaldarava 

la pratu O - par• eread d • S da reVOIUçio ....,._D,t,e empenba4o em def~-~ af&ltada oomo CODOOrreJN de 
)01\StJtue um moUvo 0 

epol dew o povo CODtr& oa que, por •·1 outra. pas.a pi'Ocluctoree. • ~ 
~ho para OI oa.• para aDJp&ra.r OJ QUC ffiOQfCo' ~t6 dt flftl.ftcla. éftea.1'6W6 I. I duelo 4emollltr&Qio OODt.rvl& & 

· 1raç~o, ~ de J&m no trabalho. Essa mano- i' Grande parte cSu mercado· upect&ttva •ere.l. o w .. w. 
to. ~ Olf foru· bra fe.se de modo a assegurar ILl'lll&Hll&daa no• trapklllea. """' lfltem,__ No,.., ozw1.o 
éanfci àeeaec locra.- o predomlnio de uma das Jl&l"" D4o .... d._, do ,.neaoem ofttcfaJ do Comlt6 Jlconomloo :rm• 
~· pc4erl, c•oorrer tes represen~ti'fas do aceor' s 1011 reapeoUvoa coulcut&· ~ da ID•latarr&. publtca em 
1110 para nt,roar &J do implicitamente conclwdf r1 e 11m &OI baDoo .. que u re- 1eu numero de tevenlro dacloa •· 
:urlataa d~ de entre empregados e empreg~~~> ojberam em pap.mqto lle CODl· tattattooe upre~~t•oa. llue pala 
llllllliUeuo ln.,W..· Ca • M' . . Jtoallloa lnaattateltcMI. recebeu em use, ao perlo4o de 
~~. •&a tr&Odt' dores. beria ao anlSter~ Por Que do trata a CoiDIDlldo u ele ,tuelto • • de fevereiro. 
ploal JnCeUIIÍMJl\e, do Trabalho intervir no aentiot .cul&dora de lnveaUpr .. e .. lt&'UIDtea qU&DUda4ea 4e ... 
ll ~oc&l callilo oa do de dirimir a divernacla «*ao! 

'T&ftto 1101 orrulb&m 
10 tm-nao Brallll De 
10 terrstorto, com ater 
'tele&. eem um ldlomet 
do eat.erU, nm eleael'UI 
&ta4oa tJ11!4oa • a C 
JI&DlJI&I. como & Arae 
re,ulea ........ camo 
HID toll&ll de calor 
aem o. frto rlaclal. 
ru de IDCIIIlaDbu iam 
como a ln4J&. CODitltll 
tal Que a •preul.o ' 
m'IUlllo•, a 4elptlto ele 
taolo 17rlca. nio lbe 
porclozaa,da. 

Kaa bem c11lem oa 
rtooe t.IID IP&IA 1110&11 
pobna". Eaaa op 
qual tmple-ZlOI obrlp 
'\'em&, NÁIIII~ .. d&IDGil-



"""'la .... mbl..,_ ~m piEgitml antat 1'tlaftffltos n- . .,,_,_-....,.... 
J.tro da, G•rflt u tes de consummar-se a encam· - temP" que t.rata.m.ot elo P~· 
lo Itamaratri 4o- paçlo. Indiffetente áJ leis dó b1+& vi~ da eoo~a urll&• 
~ .. de outu*'4 de ~iz • .em pteno viaor, o 1-ondQn ~ "* o preço ~ Ml~~nota. ~· 
(a! ~PI "dl1c:rtJit~o 'Bank agtu como qub. Deu â cu$moe orientar oe que .,..~. 
~«~nto, transação emfim r~lizada, de «ai pela ncul&meu~ ... ~. 
,. .... expUc&Jo era que resultou o desappareci- ~• com boa I.D~Qio. alo 4u· 

OOftl.<' -·det•a da t d Britisb Bank fór· vtdtznoe, mu IDte!Wnente oum· 
pa.uU.t 11 fller a men ° ? . ' ""t aun o dptJ&do aloanct pa• 
~ a retlrad4 •t.ra· ma de hqutd~. voluntaria. "- lDt.weiH publico. 11. &Mim 
Arm&Ddo c» 8&11• Entregou á propna sorte em- eo* aA.o ctetxamo1 ele cenaura.r 
a que f,meoou. pregados cuja estabilidade a " fNoutdoa ou erro1 da C()mmt•-

__ __ ....... _ ......... ... 
"UOI, 

oa &~01 UD14e~t pali que 
"8lpre (ol o ma.to~ cona\lm14or tle 
tJ&'o4le, teve o HU oon1umo redu· 
llclo em 160.000 t&rdoa. em OOD• 
tronto oom o oon1umo do anno 
pt.ertor. tendo tambem 4tcreaol• 
do o OOnllllliO ll& J"ra.noa. lt&Ua 
• Tob~GCMiova.qwa. 

Na In•laterra bouve a.urmuto. 
o Japl,o oonaumhlo em 181t·1881J, 
mat. .ao. ooo t&rdoa. ~~ndo de 
1.7&0,000 ~oe .. u OODIUIIlO ~· t'doao de Mello Net· legislação brasileira prescreve. aio do Ta~~el\to. l'Or do 

de Slo PeJ,to Dlo Desde que se operou a liqul- ªber u manobl'u doa. •pe· t&l. 
,..,prtamentl 41 um daçlo do Britisb Bank vem• 0 orea. reconheoeiQOI u I&· _., NPtrtaoclo de loi'Oft/N 
~ armu. ,..to, • ' Cl a oorn,t~. em nrviOCl de ---------
1& ..,. oo1141lmmado se ~tscutindo, amplamente, tmport&.llcJ&. Noa~~& axportaQio de J&raft3U, 
ltd&de a. 1fooloaa- pela tmprensa e pe.a tribuna ~ commtui.o de que , prea~. da l&fra d•te anno. vae lalo~&r-o 
la. .- ~ da Camara dos Deputados, a 4:;t• o •r· R&phMl Xavter aio '!.. ~Dtro de tri.Dta &u. r .... _ situaçlo doa ..... ............ • ......... _ • .... & .................... _ 

e reJ&otna oom rios, em face da legislaçlo so- au matloa modltlc~ de ta- trtcto Federal. Blst.ado do lUa e 
rtd& ao• Blataclo• cial brasileira. Mas d~a bepu. Cumpre-lhe exami.Dar a.a de Sio P&Uio ,jl. ae vlo ~ 

• lll.o • arma- rrande celeuma alo resultou ca...... do encarectmeuto de cer· t.t.ndo naquelle ll!lUdo, o lUo de 

~•uaa mUI~. mu f • i be ti . ' ta4 uUUdadea e a.s quelxu da. Janeiro, C&mpo Grande e Nova 
erra co~ 6 u.e,· in ehzmente, 0 un CO ne cto :f: .... , .... _ r.J&Uvaa ao mutl .aA ... ' 11 d • • - ....... _, • r.uauo """"' 01 ponte» <&I oonver-
paullsta~ o. t&· que e a . evena provocar.. o de nAo poderem "streaar a pncS& doa aporta4or.e. que 
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PRAZO DE I 

DADE 
Jl 

OP:E $)natrado q
1 

perfso reconhectmento dos dtrettos =· dorta por determinado pre·1 nellee têm "packlQ hoUHI• ap-
w·lza.du dos que foram abruptamente oo OOIUiumtdor. A Commllllll.o paretbadal e campo• de producçio ._ ______ _ 

atirados á rua, sem nenhuma oria depola o &UIUnpto ao 10· qu• .. •tendem em ~dea u· 
indemnizac;io • vetno federal. " a.s provtdaciu ttnaGea, • 

Ora se um caso tio ampla- Mfi.Pusem 6 •ua a1ca4a. A Cllltral do Braall vem toc1011 
o uaUJDlllo por ' lanad Jxemplo 4e uma deeau bypo· oa unoe &di&Ddo provldenolaa 

)lOUCO Jmpola que m~nte esp O, que tCOOU nO th .. U, &1JAa daa que p6dem Ml' que h& multo deveriam ter llldO 
de pena" vtndoll seto até da repraentação na- ,.lvtdu pela propria Commia- toma4u,..,.. que 0 ·~barque de 

para oe ~01, cional, teve o doafecho que se 1&4 ~~La4ora: quetxa~•e o com· 1&raDJa.l DAo ttoaue 1ujetto a 
mtllctaa r+aa.u. conhece, e do qual se de- metcto da mecUda que -..rravou oontlueuclaa 4eucr&davet1 pa.ra 
~ ou cl&n .. U!l&· prehende que os poderes pu· em IIOOO por voluJAe o Preoo d&l ·o Pft)duotor. 011 oa.rroa do Um 
~aa a.ltan~IU. blfcos, no Brasil, nlo reconhc- metcadortaa depOitt&du 11011 tra- retrtceraolo. de~provS4a. Que •· 

Nr6. 0 tbco 0 cem a validade doa direitos aa· Plc:t• por miJa de 10 diU. A tio 4a mala rudlmatar appare-
llla4o •• ~ u • prctidenoW.. oomprehlll4e• ... Ylea lbaaem teohllloa nec:eNU1& ao 

r: do . uu.-. segurados nas proprsas leis do Jm4-Atr a retenclo de -ndea rte ... ,_,.A_ ........ 
:~.. f '1 • . . ..,.... •·- tf&IIIPO ue ......... -- &O 

:va .u.e 116 parl;~ ac:t sera tmag!n&r O ~to... eom o Intuito de 4e1xar obep.r &O oAel. nem IIIDPre 111 

Qado1 mel••· H& &lt 
a14ert.t que ca4a. CAls 
tratei. uaruroa e dlreU 
trar M lql&terf&, til 
em ceroa ele 7 ~ JbflU 
~am 101000 de no111a ' 

Toda eaaa ~tuacl.o 11 
preco• 6 orl~ pc 
O(lfSUD"Dtel ele llt.rt.n: 
l•ttna o da "eapq~ 
eet& ulttma .. u. eurp 
& tpd& a Jellte com o 
de volume c!e 1ua ap 

o: "rntlu l)or destmo reservado a oatros em- qrc&do sem o volume de •ene- &P"'IDtam em concUQaea aaUif&· 
Jc ,aJ 1o- pregados. qaaft&t seus iiireit ros torreapondente ao. r:o~a-••mo. ton. ,. .,......_ pu-a • .aviGI .l!rratft oeoretra /10 " 

'ut.e ! ma· collidirem com it~teresses mais l!Q.a. por outro l&do, a medlda. clutlD&doa ao atertor. 
l"r& em Santta. por Cortes coat'aprocluOeDte. MaJorado o Jato quanto u diUtculda.dea Tanto noa orsulham . 
do pwef1l.t D· A ~· l5e prt!QD du mercadortu dei)Oillta .. nouaa 0 procluctor e 0 ezpor. 10 tmmeruo Brulll De 

s lÇ sem que se o 4u 'lloa t,.pk:hee. oa ata.oa41eta-. ta4or ·portm. D& proztma Rtra. 10 terntorto, oom ezter 
lloftD&-oBI, • o 'l&ue ft- rou a encampaçlo de um dos Jlf04\lrarlo eYltar eue onu.. re- blo de ver-H tolhldoll oom ~tra· \eaoa, ~tem um kllomet 
f,lmonatracfí.. . grandes bancos que operavam 11uztP,do ao mi.Dimo 01 etoc.W. ou• ,. .. outroa. eon~~Quentea daa OOD• 4o •terU. ~e~n d818rto 

no Brasil, aacrificando eUa di .. ta devera aer a provklenel&. 41Qllu em que 18 acham u pra• Jlllltadoa tJDMoa • a ~ 
,...,tor~o reitos de tercei~ lança a des- mas. energtca, 111.&11 radical, clM· ou e~tr&Qelru. Aulm t que a pampae, como a .V.. 

• confiança em todO appareJho de áUe O governo federal Hti HeiJ)&Aha. que " oonal.der&va re .. Gell •ela4U, COIDO 

pral&a e 4ol par- ereado denni.. da revol~•,.. raalme~te empenhado e!ID W~- I atutada C!Omo ooncol'l'ellte de aem IOD&B de calor 
onaUtue um moUvo r- ,._ dett o povo contra. 01 Que. pOI' •· 1 outroll pa1ae1 produotorea. J& Yem nem de frio slaeJ&I. • 

I lho PUilf oa . oa.· para amparar os que moure. ~ de .. D&Dcla. enoa.recem a ' daftdo demonatr&Qio ooatra.rla a. ra• de mo~taahu tDtrl 
~raç&o, eea1o de Jatn no trabalho. Essa mano- rt1.-. Grande parte du rne~- upectattva pral. 0 w..w. como a In~ ooutlt\1 
11to. para Olf rora.a· bra fe&-se de modo a assegurar ~~ 11oe tra.plohell. """' lntem11noe Notei ord.o tal Que a apreulo ~ 
1CMto 4e.ie• lo..,... o predominio de uma das par- o .... db, alo ~lloelll ottlcl&l do Comttt :mcono~ 1'111· mUDt!o•, a 4eapelto 4e 
:oa pocler4 oorrer te& rep~tivas do accor- • "'* re~peoUv01 coutnata· ~ t!a. ~latenoa, publloa em taolo b'rtce. Dio lhe 
'mo para do implicitamente concluido e 11m aoa ba.Dool. que u re- , .. u numero t!e teverelro dadoe •· porctc~. 
turlataa d 4e, entre empregados e empregao. em paaameuto de com· taUatlooll ezpre~~l'I'OII. BlaH pata Jlu bem c11zeza • ~ 
p&J-.ens •t Caberia M' • • Jiom!alo• tn~~&tllfe1toa. reeebeu ern 1988, no perto4o de rtooa tam lllala IDO&I'I 
Pent& e~~t&d doreTs. balh • t ao. tmster~ Por Que nlo trata a Cornmlad.o 1• de Jataelro & • de fevereiro. pob~· • Ellll& opllll 
oplcal. Jnfell te, o ra o In ervtr no sen...,. •11.lladora 4e lnveattp.r use u nplDtee QU&nU484M de Cl&l• qua.1 tmpOe-noa obrip 
01 ca.rtocaa c ct 01 do de dirimir a dive~ ._,, :JA• de .taran.tu, oomP&r&du com verea. Nl4 ee~ 

e ~,qui a.po •e aberta em virtude de interu. 1pa.~ perto«o em 1911: tio tnveJavel &iquea • 
011 pl&r ses contrarios, e sobretudQ tcavella. tio oe11tro beuem01 aprovett&l·a. 

• da. para tomar effec:tivo o direi. Pai- ..,.,..Sor•: tt3f 1'37 A proprta. exteul.o 
to prescripto nas leis do pail. I!Je Dio Qlate, 6 lnd!Jipeuavel Pateatiua •••• 537.000 s.oat.ooo ~~ z:•_ ~J 

en· tue u taQ& uma lei especial 10• HDPU!aa • • • • 354.000 384.000 _._. __ .--
'eclr&' Nada contribue mais. para ~re u reooQitrueol*. 0 !Uo vq~pr por todOI • 1 

• comprometter um regtmen, da.-.. noa balrl'OI, oD4e u Noe &1prtam01 rete,.ntu ' ex- que J& se produa IIQut, 
do uma situaçlo, do que o uso im.. cçO. obedecem a extPts· porta.olo bup&nhola 4e 1831 116 t ae aprendeu au, o m 
da. perfeito de suas leis. O go. .,..._ que entendem com a 11Y-'ene

1 
compu~ um& qutueD& e. mea- tra.b&1bo que deu Nllul 

1co. vemo brasileiro preclu mos- • a eatbeUca dali b&blt&Qiea, mu . mo uatm. • ezpruelva a tttte· t.NcbQ, o que fracuso1 
• trar que a ~tuçló de que se 11.&11 ruaa mala ctntra.ee, no cor&• renca eobre o anao de use. por •e~ ~~EPiri~cS& alhl 

~u~ 'gi • 1 to ...;_ IQio d& cl~ a ~ Mr no que. Nutu ooDdlQGu, Dlo h& como ~u~W~Mnte iml'O~ 
a on na unp •n U um re ..... en ee re~lonar com o &Jtnbameuto, JU~ vutaJ01a noa~a poal\11o no E' • ease trabalho to 
r real de garantiu, capazes de parece ll&ver completa ttbenl&de meroa4o export&dor de lari.D· qUUI to4o atnd& por 

existir f6ra do papel impraso., ~ a remoctelaOio de predtoe. St.a. trabalho de reunir • eat 
em que se acham cravadu. I!J6 uatm .. explica • perma· Mu. oorno .. tudo IMO Dlo ! venle~-ente OI coA 

· • • • • • latncS& c!e pa.rdlet!'OI Que, &16m 4& baatUie, os preooe n011 mercdo11 • utets & tod~ quanto4 
• O e4IOCio doi ,_..... ~ .-ta.rem em conlPleto deii&OCo~ tnrle111 ee vtm ~oeoentuaa4o por traba.l!la neet& terra 

tom o p1Ue d& NllOY&Qio da cl• rrande baba. que a· attln-'u & reneroa - que a Dlt 

• Oe ~ntoolmeutml poUt1ool QUI F• 4evllm 1or oont1emnld01 oo~ I • a 10 lbUillllll por 0111& ou Í!!etatitUoa da !"roducd 
aa PreclPlta.m na !luro»a atuta•l' "'U-JtnSeDteol. E•ta. claro nJ&m ao• a •ot D& po~~~o moeda. I'Uct4o .,arte d& 1uu ~ 

·:. • 'f&ID ~ t&Dto a r.tteaalt to. o• ·o ei'Otmetarto do pOde •e~ ao """ 1MIIto o artfllo ·eow mer- dletrtbu!ndo ~tultau! 

j 
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'JrancriJ<Wãe do "Diario Offioial" de 2 de 
Janeiro de 1937, a fle 12. 

Pls 11. 
Direotoria de Rendae Internas. 

" F1acaliza~io Bancaria" 

1°.1872.-Com referencia ao requerimento de 14 de Agosto preterito 
desse estabelecimento, oommunioan4o o augmantc de seu capital pa
rn Libras 4.600.000, solicita providencias no sentido de que seja 
enviada a esta directoria, devida.ante authentioad~, uma copia da 
aota da assembl'a que del1berou sobre aquelle o.ugmento" 
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15 Abril '1 
iBF. 

l-541/!7-1.911/87. 

sr. D1recwr do Brt t1ah B8nlc or '>outh er1ca, Li: ted. 

RUa 4a Altande~ ns. 23/27 

D1str1cto Fedefal 

con~ · '1do neste conselho • recl t&QaO ror~ tu-

lada por LUiz 

c aro-voa ue, dentro d.o zo 1 d • deve1s 

nh· ste ecret· r1 o se o erecer res ·_to do 

nssur.mto. 

:ões ttenciosaa 

1~otor Geral d 
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Exmo. Sr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho: 

.... 

Diz THE BRITISH BANK OF SOUTH ~RICÃ LIMITED, em ligsida

cão, com escriptorio, para ulttmar a sua liquidação, no 2• andar da 

rua da ~andega ns. 29/35, e anteriormente estabelecido no predio 

de sua propriedade 6. rua da 4\J.f' andega ns. 23/27, o qual se acha fe

chado e vae ser vendido , que foi notificado para se defender, peran

te este Egregio Conselho , no processo n.3.9ll de 1937, pelo officio 

n.l54l de -1937, recebido no dia 22 do mez proximo passado , e que se 
. 

passa a transcrever: 

. " . . ..... , .... Sr. Direetor do British Bank ot South ~rica, 

Limited. 
Rua Altandega - 28/27 

Districto Federal 

Constando neste Conselho uma reclamaqão formu

lada por Luiz Gonçalves de Freitas contra esse Banco, 

declaro-voa que, dentro ào prazo de 15 dias, deveis 

encaminhar a esta Secretaria o que se ofterecer a res

peito do assumpto. 
SaudaçÕes attenciosaa. 

Oswaldo Soares 

Direotor Geral da Secretaria. 

o tunccionario reclamante sabe, melhor do que ninguem, que 

foi dispensado pelos 11qu1dan tea do aupplioente , porque o suppli• 
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cen te ê uma sociedade anonyma dissolvida, nos ul timos termos da sua 

liquidaq ão, Jâ estendo fechados, Jâ estendo extinctos,. de direi to 

e de facto, todos os seus estabelecimentos no Brasil. 

JJ.iAa, isto mesmo se verifica do tear da carta pela qual 

foram dispensados os serviqos do reclamante, a qual elle Juntou a 

fl.l3, e que se passa a transcrever: 

Rio, de Janeiro, 1~ de fevereiro 193~ 

.Amigo e Senhor: 

Devido â circumstancia de ter entrado em li

quidação o Br6tiah Bank of South ~erica L1mited, ve

mo-nos na oontingencia de ir dispensando os seus :runo

cionarios de aocordo com as necessidades da mesma li-
N - • quidaqao, e, nestas condiqoes, lamentamos ser obriga-

dos a dispensar os vossos serviqoa nesta data, autori

sando-voa a receber na nossa caixa, al6m do vosso or

denado vencido at6 a presente data, mais um mez, e 

maia a indemniseq ão de 25:28~$500 a que tendes direi

to, nos termos da lei n.62 de 5 de junho de 1935 • 
... 

Somoa, oom e s ti ma e consi deraq ao. 

~ liquid .. âo do aupplicante ê um facto publico e notorio. 

Todavia, o supplicante Junta, como doc. n.l, a competente certidão 

do Departanento Nacional da Industria e Cammercio, que a prova, con

cebida nos seguintes termos: 

DEPARTAMENTO NACION.AL D.A. INDUSTRI.A :S CO:MMERCIO 

CER'l'IDl.O 

Em cumprimento ao despacho exarado no reque-

r1monto do 2e 4o 1br11 do ogrrento anDo, polo sr. D1-

rector da la. Secção deste Departamento, CERTIFICO 

que The British Bank o:r South ~erica Limited arch1-



O 
sANTOs ,._ 

~ IL ~ 
)~" ADVOGADO ~O 

-e-

RUA DO OUVIDO'R,S0·2! 

vou nesta Repartiqão, em 9 setembro e 2 outubro 1936, 

sob ns.l2.779 e 12.812 os documentos referentes 'as

sembl4a geral extraordinaria, realisada em Londres, a 

13 de agoa to do anno de 1936, na Q.Ual to i deliberada 
, ... 

a sua liguidecao, e procuraqao do liquidante, nomean-

do seus representantes no Brasil. 

C.I!.:RTIFICO maia que dos indices desta Repar

tiqão não constam, atê a presente data, guaesgu&r do

cumentos reteren tea 6 incorporacão &l reter! do Banco 

pelo Bank ot London and South jmerica Limited. 

E eu, Luiz Jugusto ~ves Feitosa, otticial 

a~inistrativo, classe I deste Departamento, passei a 

presente certidão. 

Rio de Janeiro, 28 de abril de 1937. 

Luiz ÃUgua to -.Alves Feitosa • 

.. 
Dada a liquidaqao do aupplican te e o consequente fechamen-

to dos seus estabelecimentos, estk extincto o direito de ettectivi

~ (estabilidade) invooa&l pelo reclamante, qu6r ex-vi do art. 

15 do decreto-lei n.24.615 de 8 de ~ulho de 1934, ~e o oreou, qu6r 

ex-vi do art.92 do decreto-regu1gnenro n.· 54 de 12 de setembro de 

1934. 

Eis a letra doa doia artigos: 

.A.rt.l5. Ao empregado em banco ou casa bancaria, 

a partir da data da publicação do presEilte decreto, 6 

assegurado o direito de ettectividade, desde que oon

te doia ou mais annos de aerviqo prestados ao mesmo 

estabelecimento, e salvo em caso de te1lenc~a ou ex

tincoão do estabelecimento, ad poder4 ser demittido 

em virtude de tal ta grave, e to. 



"' ut.92 • .1. liguideqao de um estabelecimento por 

motivo de seu encerramento definitivo, extingue o di

rei to de e:rtecti v1 dade assegurado soa seus emprega

dos, não se oonsideranào, porem, como tal, a extino

qão de tiliaes, agencias e serviqos bencarios anne

xos, nem a simples transtertlloi a da propriedade do 

estabelecimento. 

Tendo em vista os textos tran soriptos, ha quem entenda 

que era direito do supplioante dispensar todos os seus tuncciona

rios, sem obrisação de lhes Pagar gualg,u6r indemnisaq ão. Extino ta .. 
a estabilidade por um motivo legal -- argumentan-- estao extinctos 

todos os direitos do respectivo empregado • 

.Assim, porem, não entendeu o supplican te, e of'tereceu a 

todos os tuncoionarios que dispensou a indanniaeqão de um mez de 

ordenado por anno de serviqo, nos termos da lei 62 de 5 de junho de 

1935, que 6 evidentemente applicaTel 6. eapecie, parque 6 posterior 

aos decretos citados, e abranse, num mesmo circulo da mais perfei

ta igualdade, todos cs empregados da industria e do coiiiDBrcio, e de 

accordo com o ponto de vista do supplicante j' :roi julgado pela C6r

te Suprema, em accordam publicado no .Archivo Judioiario, vol. 37, 

pag.llO, e cujo texto vae transcripto a tl. 25 do memorial que se 

junta como doc. n.2 e a tl. 40 do memorial que se junta como doc. 

n. 3. 

.1. quasi totalidade dos tunccionarics do supplioan te rece

beu, na emlhor harmonia, a indemnisaqão artereoi da, e o aupplicante 

j' pagou maia de quatro mil contos de r61a (4.000:oootooo) de in

demnisaqão, orqando o total das indamnisaqies a cerca de cinco mil 

e quinhentos contos de r'ia. .1. tl.lg do memorial que se junta 

como doc. n.2, consta um quadro com as oitras exactaa das indamni

aaqÕea pagas (4.l90:2l8t500), das recusadas (492:76lt700) e das 

a serem pagas (675:000$000). Esse quadro, que toi organieado em 
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U de marqo do corrente anno, eati aujei to hoje a alguuas modif'ioa

qõea, porque .1& f'oram pagas mais algumas indemniaeções. 

Outroaim o aupplicante otterece, como documento n.3, um 

Memorial do qual consta a f'le.25 e seguintes a longa exposiqão pelo 

aupplican te apreaen tada na Procuradoria do Trabalho, quando f'oi 

chamado perante aquella Procuradoria, sendo que o Procurador do Tra

balho, Dr. Dorval Lacerda, e o Procurador Geral, Dr. ,Aerippino Na

zareth, approvarem a conducta do aupplioante, manif'estando-ae o Mi

nistro do Trabalho sciente do Parecer do Procurador Geral, aem qual

qu4r restricoão (Vide o Parecer e o despacho do Ministro a f'l.45 

do Memorial n. 3). 

Nestas condiqÕes, tendo o aupplican te agido de accordo can 

a lei mais liberal e oom o apoio da Procuradoria do '!Tabalho e do 

proprio Ministro, 4 obvio que não procede a preaente reolamaQão • 

.AliAs o reolamante reconhece que os estabelecimentos do 

aupplic ante e e tão ex ti no toa , e tanto asSim que não pede para voltar 

a trabalhar nesses estabelecimentos, mas sim para ser oompulaoria

mente admittido como f'uncoionario de um outro Banco -- o Bank ot 

London and Bouth .Amerioa Limi ted -- sob a allegBQ ão de flue esae 

outro Banco, tendo adquirido a maioria daa acçõea do supplioante, 

incorporou o aupplioante. 

-Nao compete ao aupplioante def'ander o Bank ot London, que 

dever' e er oi tado para se defender. 

Todavia, oomo o Bank ot Dondon J' se def'mdeu no processo 

n.l7.011 de 1936, que 4 idantico ao presente, o aupplioante a.rte

reoe a def'eza apresentada e que consta do Memorial juntt> como doc. 

n.2. 
Mas se .1 a como t8r, o Bank of' London, m6ro aca:t. on1s ta do 

auppl1oante, nenhuma responsabilidade tem pela demissão do reola-



mante, aoto da exclusiva respomabilidade do su;pplicante, represen

tado por seus liquidantes, e não pelos seus aooionistas• O Minis

tro PIRl!S E J.LBUQ,UERQ,UJ!: e o DR. LEVI OA.RNEIRO tornarsn isso mui to 

claro nos pareceres que constam na integra a f'la. SS e 6/ do Memo

rial que se junta como doc. n. 2. 

~iâs não ha quem ignore a nenhuma responsabilidade doa 

aooionistaa pelo passivo ou pelas obrigaqõea daa respectivas socie

dades anony.mas, e a prevalecer a theoria do reclamante estariam 

subvertidos todos os principioa juridioos que regulam as sociedades 

anony.maa, que f'oram creadaa justamente para per.mittir a f'ormaqão de 

grandes emprezaa sem que os respectivos sooios tenhan reaponsabili

dade superior ás f'orqaa do capital subscripto por cada um. 

Em summa, 6 de tamanha gravidade o precedente que se pr e

tende f'ir.mar de responder uma sociedade anony.ma pelos empregados de 

outra sociedade anonyma, pelo f'acto de ser a primeira aocionista da 

segunda, de responder emf'im um emPregador pelos empregados do ou

tro, que o Ministro PIRES E J.LBUQ,UERQ,UE, no parecer ref'eri do, .!. 
~ ~ 

classif'icou de absurdo gue nep merece ref'utagao. 

O reclamante pondera que não tem sido cumprido o decreto 

19.654, de 28 de Janeiro de 1951, que regulamentou o art.5, do de

creto 1g.949, de 12 de Setembro de 1950, em virtude do qual a 11-

quidaqão do B~co deveria correr sob a tisoaliaação de um delegado 

do Governo. 

Data venia, o reclamante eat' contundindo alhos oom buga-

lhoa. 
O oi tado deo. 19.634, baixado pelo Governo Proviaorio como 

medida de emergenoia para evitar a f'allenoia judicial do Banco Pe

lotense, e que não est4 mais em vigor, regulava a liquidaqão torqa

da doa banoos 1naolTaTe1s. Trata-a& de um l)roó&la> aui:..g6n6ril de 

f'allenoia extra-judicial. Basta ler o art.l 0 do deo. lg.634, de 

1931, e o art.5° do deoret~ 19.479, de 1930, por aquelle regnlanen

tado. 
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Eis os doia textoa legaes: 

Deo. 19.634: 

.Art.l0 
• .1. liquidaqao doa bancos e casas bmca

riaa de que trata o art.5° do deo. 19.479 1 de 12 de De

zembro de 1930, ser' processada extra-j~dicialmente e 

produzir' os seguinte• etteitos: •••••••••••••••••••••• 

Deo. 19,479: 

6rt.5°. Os bancos e casas bancarias a,ue se sen

tirem na 1mposs1 bilidade de retomar seus pasanentoa 

normaes, ep6s a terminaqao ao pram concedido, poderão, 

durante o reterido prazo, reQ!lerer ' Inapeotoria Geral 

de Bancos sua liquidaqão a qual se proceaaarl, de aooor

do oom a lei de tallenoiaa, maa t6ra de juizo, aob a 

41reoção de um 11~1datar.1o eleito pela maioria dos ore

dores e sujei to ' tisoaliaeq ão de um delegado do Gover

no Proviaorio, que poder6. suba ti tuil-o quando entender. 

Por conseguinte, o citado decreto, alem de ter tido uma 
... 

viganoia transitaria, nada tem a ver com aa li~idaçoea extra-judi-

ciaes doa Bancos solvaveis, que se processem sem qualqu6r outra tar

malidade que o archi vam.ento no Registro do OoDJnerai o e na Fisoaliaa

qão Bancaria da acta da qual conste a delibereqão da liquidação e a 
.... 

nomeaçao dos liquidantes. 

No otticio, tranaoripto no inicio da presente deteza, toi 

marcado o prazo de quinze dias para o supplioente apresentar a pre

sente deteza. 

Tendo o reterido otticio sido recebido no dia 22 do mez 

proximo passado, a presente deteza, apresentada hoje, 5 de maio, 

est' dentro do prazo, que s6 termina no prox1mo dia 7. 
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Nestes termos, ê de justiqa que seja julgada improceden

te a reclamaqão. 

I ta aperatur. 

.. 
Juntem-se os documentos referidos e uma proouraqao. 
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CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Processo n. 17.011 de 1936 

A liquidaçao do British Bank 
PELOS ADVOGADOS 

Antenor Vieira dos Santos 

e 
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EXPLICAÇÃO PRELIMINAR 

No arrazoado que se vae ler a seguir estudamos as diver
sas questões postas em debate pelo Syndlcato reclamante. 

Mas a verdade é que o que ha a decidir, em substancia, no 
presente processo é si o Bank of London incorporou ou não 
incorporou o Brltish Bank. Desde que se verifique, que não se 
realisou a allegada incorporação, a reclamação cae pela base, 
nada mais havendo a se apurar ou decidir. 

A incorporação sómente poderia ser provada com actas 
das assembléas dos accionistas dos dois Bancos e com um 
instrumento ou escrlptura publica de incorporação. Taes do- · 
cumentos não existem, e se existissem seriam publicos, ao al
cance de qualquer interessado. 

O que existem são apenas palavras no ar, allegações sem 
base, multo do gosto da imprensa de sensação, mas que não 
podem ser tomadas a serio num alto Tribunal Judlclarlo, qual 
o egregio Conselho Nacional do Trabalho. 

JULIO SANTOS FILHO 

ANTENOR VIEIRA DOS SANTOS. 



EXMO. SR. PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL 
DO TRABALHO: 

O BANK OF LONDON AND SOUTH AMERICA Ll
MITED foi notificado para se defender, perante este egregio 
Conselho, no processo n. 17.011 de 1986, pelo officio que se 
passa a transcrever, entregue á Fllial do suppllcante em São 
Paulo, no dia 1° do corrente: 

Sr. Presidente de "The Bank of London and South 
America Ltd." 

Rua Alvares Penteado - 23 

S. Paulo. 

Havendo o Syndicato dos Bancarias reclamado 
a este Conselho, em favor dos seus associados Fran
cisco de Paula Reimão Hellmeister, Francisco Pau
Uno Netto e Arnaldo Lorenzetti contra esse Banco 
como incorporador do Britiah Bank of South Ame
rica Ltd., em virtude de terem sido demittidos do 
serviço, não obstante se acharem amparados pela 
garantia de estabilidade funccional, outorgada pelo 
Regulamento annexo ao Dec. n. 54, de 12 de Setem
bro de 1934, notifico-vos, de ordem do Sr. Presidente, 
e a requerimento da Procuradoria Geral a apresen
tar as allegações que tiverdes, dentro do prazo de 10 
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dias, contados do recebimento da notificação, sob 
pena de revelia. 

Attenciosas saudações 

Oswaldo Soares 

Director Geral da Secretaria 

Como se vê, o supplicante é chamado a responder, não 
por funccionarios seus, mas por funccionarios de um outro 
Banco - THE BRITISH BANK AND SOUTH AMERICA LI· 
MITED - sob o fundamento de ser incorporador desse outro 
Banco. 

Pois bem, o supplicante affirma e provará: 

I) que o suppllcante e o British Bank sempre foram e 
continuam a ser dois Bancos autoriomos, duas sociedades ano
nymas diversas, duas pessoas juridicas distinctas, estando o 
British Bank em liquidação voluntaria extrajudicial, dirigida 
pelos respectivos liquidantes, e proseguindo o supplicante a 
sua vida normal, administrado pela sua directoria; 

II) que a incorporação de um banco pelo outro sómente 
poderia ser provada por instrumentos pu'blicos e soZemnes, 
como actas de assembléas geraes ou escripturas publicas re
vestidas das formalidades legaes; 

ill) que entretanto o Syndicato reclamante, com uma 
ingenuidade infantil, pretende provar a allegada incorporação 
com retalhos de jornaes e circulares, formularias ou memo
randos impressos, e ainda assim deturpando o que se lê nesses 
papeis, que, como vamos evidenciar, comprovam justamente 
que os dois Bancos continuam a existir com vida indepen
dente, sendo o supplicante méro accionista do Banco em 
liquidação, sem qualquer responsabllidade pelas suas obriga
ções, quer com relação a seus funccionarios, quer com rela
ção a terceiros. 

Examinemos, separadamente, cada uma das affirmações 
que vimos de fazer. 
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I 

PESSOAS JURIDICAS DISTINCTAS 

Ninguem ignora que o Registro do Commercio é que 
"annota as differentes phases da personalidade dos commer
ciantes, pessoaes naturaes ou jurídicas, desde o dia em que 
começa até aquelle em que cessa o exercício da profissão" 
(CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de Direito Commercial, 
2.a ed., v. I, n. 205). 

A certidão do Departamento Nacional da Industria e 
Commercio, que com esta se junta como doc. n. 1, prova que 
o que consta do Registro, a cargo do dito Departamento, é 
que o British Bank não foi incorporado pelo supplicante, con
tinuando pelo contrario as duas sociedades anonymas a 
serem, como sempre foram, duas pessoas juridicas distinctas, 
estando porém o British Bank em liquidação. 

Eis a certidão na integra: 

CERTIFICO, em cumprimento do despacho do 
Sr. Director da 1.a Secção deste Departamento, exa
rado na petição protocollada no livro respectivo, em 
tres do corrente, sob n. 13.229; 

1.0 ) que THE BRITISH BANK OF SOUTH AME
RICA LIMITED archivou nesta Repartição, em 9 de 
Setembro e 2 de Outubro do corrente anno, sob nu
meros 12.779 e 12.812, os documentos referentes a 
assembléa geral extraordinaria, realizada em Lon
dres, a 13 de Agosto do corrente anno, na qual foi 
deliberada a sua liquidação, e procuração do liqui
dante nomeando seus representantes no Brasil; 

2.0) que dos índices desta Repartição não consta, 
até a presente data, quaesquer documentos referen
tes á incorporação do referido Banco pelo The Bank 
of London and South America Limited; 

finalmente, 3°- que não consta dos documen
tos archivados nesta Repartição, além do certificado 
no item primeiro, quaesquér documentos alterando 
a situação do The Bank of London & South America 
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Limited e The British Bank of South America Li
mited. Eu, Luiz Augusto Alves Feitosa, 2° Official 
da 1.• Secção deste Departamento, passei a presente 
certidão, etc. 

II 

COMO PODERIA SER PROVADA A INCORPORAÇAO 

Em face da certidão que vem de ser transcripta, a nossa 
missão está virtualmente finda. Tudo o mais que vamos es
crever linhas abaixo é por excesso de argumentação, por de
ferencia ao benemerito Syndicato reclamante a quem deve
mos a homenagem de discutir um por um os seus argumentos. 

Allega o Syndicato que o British Bank foi incorporado 
pelo Bank of London. 

Ora, a incorporação só se realisa quando a sociedade in
corporadora adquire todo o activo e assume a responsabili
dade do passivo da sociedade incorporada. Mas neste caso é 
preciso que as assembléas das duq.s sociedades se reunam, de
liberem a incorporação e esta se consumme por uma escri
ptura ou instrumento de incorporação. 

Trata-se de duas pesosas juridicas distinctas - a incor
poradora e a incorporada - que realisam um acto- a in
corporação - para o qual é indispensavel o consentimento 
de ambas ou, em outras palavras, o accordo da vontade de 
ambas, e esse consentimento ou accordo de vontades é mani
festado pelas assembléas dos respectivos accionistas, pois sa
bido é que a "vontade da sociedade manifesta-se exteriormente 
pelo voto, obrigatorio aos ausentes, abstinentes ou dissidentes, 
si dentro da lei e dos estatutos" (CABvALBo DE MENDONÇA, 

Tratado de Direito Commercial, 2.a ed., vol. IV, n. 1.122). 
Conseguintemente, a incorporação sómente pode ser pro

vada pelas actas das duas assembléas, seguidas de uma es
criptura ou instrumento de incorporação. Ao todo, pelo 
menos tres documentos publicos e solemnes. 

Na especie, não consta do processo nem qualquér acta 
das assembléas das duas sociedades, nem qualquér escriptura 
ou instrumento de incorporação. Aliás taes documentos não 
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existem, porque jámais foram lavrados, visto que jámais se 
reuniram em assembléa quér os accionistas do Bank of Lon
don, quér os accionistas do Btrltlsh Bank para deliberarem 
a imaginada incorporação. 

De sorte que a allegada incorporação é uma phantasta, é 
um fla.tm vocls, é pura obra de imaginação. 

III 

OS DOCUMENTOS DO SYNDICATO 

Os documentos do Syndlcato podem ser classificados da 
seguinte forma: 

a) os retalhos de jornaes de fls. 55, 56 e 57; 
b) os antigos formularias impressos do Brltish Bank de 

fls. 43-52, com o sub-titulo entre parenthesis - Flllado a The 
Anglo South American Bank Limlted; 

c) as circulares e formularias impressos de fls. 10, 11, 
12, 13, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66; 

à) o caderno de instrucções internas do Britlsh Bank de 
fls. 89 a 94, traduzidas a fls. 95 a 104; 

e) o cheque de fi. 75; 
f) a copia de fi. 19; 
g) as copias de fls. 76 a 77; 
h) os discursos dos deputados Alberto Surek e Moraes 

Andrade na Camara dos Deputados a fls. 79 e 81. 
E' com assa papelada variada que o Syndlcato pretende 

provar a allegada incorporação. 
Examinemos papel por papel. 

A 

OS RETALHOS DE JORNAES 

Nos retalhos de jornaes de fls. 55, 56 e 57 o que se lê é 
que o supplicante, Bank of London, incorporou o Anglo South 
Amerlcan Bank. Ninguem contesta isto. 
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Mas o Anglo South Amer1can não é o British Bank. O 
Syndicato está confundindo dois Bancos absolutamente 
distlnctos. 

O Anglo era accionista do Britlsh, e, pelà incorporação, o 
supplicante adquiriu as acções do British que pertenciam ao 
Anglo. Portanto, o Anglo foi incorporado pelo supplicante, 
mas quanto ao Br1tish o que se deu foi simples transferencia 
das acções que passaram do Anglo para o supplicante, como 
podem amanhã ser vendidas pelo suppllcante a qualquér 
outro Banco ou mesmo a um particular. 

Eis como o Dr. LEVI CABNEIBO, no parecer que com esta 
offerecemos como doe. n. 2, esclarece a situação, aliás por 
si mesma muito clara: 

"As acções alludidas do Br1tish Bank já perten
ciam a uma outra sociedade - Anglo S. American 
Bank. Nunca se terá pretendido confundir o Brltish 
Bank com o Anglo South Amer1can Bank. Porque 
então, se ha de confundir, com o Brltish Bank, o 
Bank of London, simplesmente porque este adqui
riu as acções do mesmo British Bank, que perten
ciam ao Anglo South Amer1can Bank? Evidente
mente, é um absurdo. 

Por outro lado, o caso apresenta bem distinctas 
as duas especies jur1dicas. O Bank of London adqui
riu o activo e passivo do Anglo South American Bank 
- e essa operação é que se poderá considerar fusão 
por annexação. Quanto, porém, á acquisição da 
maioria de acções do British Bank, que se incluiam 
no acervo do Anglo South American- e que o Bank 
of London adquiriu conjunctamente com todo o 
activo e passivo desse estabelecimento - assim, o 
Bank of London apenas se substituiu ao Anglo South 
American Bank, sem fusão alguma, nem por creação 
de nova sociedade, nem por annexação, antes sub
sistindo as duas sociedades, isto é, o Bank of London 
e o British Bank. 

Mas- dir-se-á- o British Bank está em liqui
dação. Ainda este facto corrobora que a acquisição 
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das acções do British Bank pelo Bank of London não 
acarretou fusão das sociedades, nem extinguiu a pri
meira dessas sociedades. Não e não. Tanto assim 
que a liquidação do British Bank se está operando 
em virtude de uma resolução ulterior, de sua assem
bléa geral. Em virtude dessa liquidação, assim deli
berada, é que o British Bank vae extinguir os seus 
estabelecimentos no Brasil. O caso é, assim, caracte
rlsado e tncontunàivelmente àe ezUncção àe estabe
lecimento, e não àe transferencia àe propriedade.,, 

Não menos expressivo é o parecer do Ministro PIRES E 

Al.BUQUBJlQUE, que offerecemos como documento n. 3. Eis 88 

suas palavras claras e incisivaB: 

"E' absurdo que não merece refutação imaginar 
que por ter adquirido de um terceiro acções do Bri
tish Bank ficou sendo o Bank of London proprieta
rio deste. 

O art. 92 do decreto de 1934 cogita na sua parte 
final da hypothese da "transferencia da proprieda
de do estabelecimentoé". 

No caso em apreço não houve "transferencia de 
propriedade de estabelecimento, não houve s1quér 
transação entre o British Bank e o Bank of London, 
o que se deu foi tão sómente transferencia de acções 
de um accionista para outro, cuja situação não se 
modificou. 

Não vejo em que lei ou em que principio àe àf
reito se pudesse tunàar a pretensão àe constituir 
este segundo accionista na obrigação àe transterfr 
para o seu estabelecimento os tunccionarios àa so
ciedade em liquidação. 

O que prevê e determina o art. 92 é a conserva
ção dos empregados no estabelecimento que passa 
a outro dono; quanto aos empregados do estabeleci
mento que se fecha, o que dispõe o artigo é que per
dem o direito á effectividade. 
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"A liquidação de um estabelecimento por mo
tivo do seu encerramento definitivo extingue o dl
"reito de effectividade assegurado aos seus emprega
"dos, não se considerando porém como tal a extln
"cção de fillaes, agencias e serviços bancarias anne
•txos, nem a simples transferencia da propriedade do 
"estabelecimento." 

Como quér que seja, o Bank of London, pessoa 
distincta do British Bank, não tem que ver com as 
obrigações deste, quér para com seus empregados, 
quér para com terceiros; a sua responsabilidade, 
como accionista, é circumscripta, segundo a lei, á 
"quota do capital das acç<?es que adquirio". 

O caso foi tambem analysado pelo illustrado Dr. DoRVAL 
LACBRDA, digno Procurador do Trabalho, que se manifestou 
nos seguintes termos: 

"E' certo ser o London o maior accionista do 
British como poderia sel-o o Banco do Brasil, por 
exemplo, sem que comtudo o London Bank, ou, como 
no exemplo, o Banco do Brasil, tivesse a responsabi
lidade do passivo do British Bank. Esta limita-se ás 
acções, pois o British não é, por emquanto, affllia
do, annexo ou succursal de outro Banco, por ser au
tonomo, cuja maioria ou totalidade das acções per
tence a terceiros, no caso o London Bank. 

O British Bank não é, como parece ao Dr. TAR
GINO RIBEIRo, um serviço bancaria annexo no senti
do usado pelo artigo 92 do decreto 54. Serviço ban
caria annexo é aquelle que, com o mesmo nome ou 
nome diverso do principal, não possue direcção pro
pria, não tem vida autonoma, não tem acções suas, 
mas como desmembramento, é de facto e de direito, 
uma dependencia que obedece á direcção do Banco 
maior. 

O British Bank possue direcção propria, tem vida 
autonoma, tem acções suas e não é desmembramento 
que obedece á direcção do Bank of London, mas á 
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vontade dos seus accionistas, que por coincidencia ê 
o London. A coincidencia, comtudo, em direito, não 
forma regra. A fallencia de um serviço bancaria 
annexo nada mais é que a resultante da fallencia 
do Banco que o possue. A fallencia do British Bank, 
por exemplo, não traria ao London Bank maiores pre
ju1zos que o dos valores das acções de que é possuidor. 

B 

ANTIGOS FORMULARIOS DO BRITISH BANK 

Os documentos de fls. 43 a 52 são antigos formularias 
Impressos do British Bank, em que se lê a declaração, para 
fins commerciaes, de que o British era filiado ao Anglo South 
American Bank. 

E' evidente que taes papeis nada provam contra o suppli
cante, Bank of London. 

c 
CffiCULARES E FORMULARIOS DO BRITISH 

E DO LONDON 

Nas circulares e formularias impressos de fls. 10 a 13 e 
de fls. 60 a 66, destinados aos clientes do British Bank em 
liquidação, este e o supplicante declaram, para tranqu1llidade 
dos mesmos clientes, que os negocias do British Bank serão 
continuados pelo supplicante si assim o quizerem os mesmos 
clientes. 

Tomemos as duas circulares princlpaes, que são as em 
duplicata a fls. 10 e 59 e fls. 11 e 60, subscriptas respectiva
mente pelo British e pelo supplicante. 

Lê-se na primeira: 

Os negoclos por vós até agora mantidos com
nosco e que entenderdes que deverão ser continuados 
pelo Bank of London & South America Ltd., serão 
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provisoriamente tratados no nosso edificio, e depois, 
definitivamente, no edificio daquelle Banco. 

Lê-se na segunda: 

Os negoclos por vós até agora mantidos com o 
British Bank of South America Ltd, e que enten
derdes que deverão ser por nós continuados, serão 
provisoriamente tratados no edificio daquelle Banco, 
e depois, definitivamente, no nosso edificio . 

Essas circulares, longe de provarem a incorporação, são 
a prova mais eloquente de que os dois bancos- um em liqui
dação, e outro em vida normal - continuam a ser duas 
pessoas juridicas distinctas, pois ambos assignam as referidas 
circulares, e nellas se toma muito claro que os negocios do 
British só serão continuados pelo London, si assim o enten
derem os respectivos clientes, ordenando as respectivas trans
ferencias, e aliâs é o que tem acontecido, pois si varios ne
gocios têm sido transferidos, por ordem dos respectivos clien
tes, do British para o London, varios outros têm sido transfe
ridos para outros estabelecimentos bancarias. Tudo depende 
da expontanea preferencia dos clientes, tendo o Bank of Lon
don annunciado o seu proposito de receber os clientes do 
British unicamente para dar uma demonstração publica de 
que a liquidação do British Bank estava amparada por um 
grande estabelecimento em vida normal, evitando dest'arte 
um panico na praça, que seria de consequencias desastrosas. 

Mas a assistencia dada pelo supplicante aos liquidantes 
do British Bank é de natureza méramente moral, sem qual
quér vinculo juridico. 

Como consequencia da liquidação, o British Bank cessou 
immediatamente os seus negocios normaes, passando unica
ment.e a praticar os actos necessarios para cumprir os seus 
contractos e solver os seus compromissos, procurando ao 
mesmo tempo acautelar os direitos e interesses dos seus 
clientes e empregados, no que tem sido efficientemente coad
juvado pelo Bank of London and South America Limited, que 
tem dado o seu inteiro apoio e a sua assistencia aos liqui-
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dantes, facllitando-lhes todos os meios para que a liquidação 
chegue a seu termo sem perturbação da vida commercial dos 
seus clientes, e com o aproveitamento immediato do maior 
numero possivel dos empregados do British Bank. 

Mas os dois Bancos, como duas pessoas juridicas distin
ctas, que são e sempre foram, continuam cada qual com a 
sua direcção propria, com inteira autonomia, estando apenas 
o de vida normal prestando auxilio aos liquidantes do outro, 
mas o Bank of London não tem o seu destino ligado juridica
mente ao destino do banco em liquidação. Em ultima ana
Iyse: o Bank of London auxilia e ampara a liquidação do 
British Bank por motivo de ordem moral, para que o credito 
do British Bank não soffra o menor abalo, para que a sua 
cllentella não seja privada de banqueiio de um momento para 
outro, mas não por quayuér razão de ordem juridica. 

São dois estabelecimentos inglezes, que sempre trabalha
ram na mais perfeita harmonia, e que em harmonia conti
nuam a trabalhar, um em vida normal, e o outro em liqui
dação, e toda gente sabe que é principio fundamental obser
vado religiosamente pelos banqueiros inglezes o aux111o reci
proco, sempre que se torne necessario ou conveniente, de 
maneira que o credito dos bancos inglezes fique sempre in
tacto, não havendo na historia dos bancos inglezes um untco 
caso de fracasso com prejulzo de quem quér que seja. A pa
lavra fallencia foi riscada dos diccionarios dos banqueiros da 
Inglaterra. 

D 

CADERNO INTERNO DO BRITISH BANK 

O doe. de fls. 89 a 94, traduzido de fls. 95 a 104, consti
tue um caderno de tnstrucções para estudo enviado pela Ma· 
triz do British Bank ás suas füiaes no Brasil, datado de 9 de 
julho de 1936, o que quér dizer mais de um mez antes de ser 
deliberada a liquidação do British Bank, que teve logar em 
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13 do mez seguinte, conforme o prova a respectiva acta que 
com esta se junta como doe. n. 4. 

Como se vê, pela traducção literal de fl. 95, trata-se de 
um "Esboço de procedimento relativo á projectada transfe
rencia dos nossos negocias (British Bank) para o Bank of 
London". 

Antes de tudo, trata-se de um documento a que a suppli
cante é inteiramente estranho, elaborado pelo British Bank 
para estudo das suas filiaes, contendo instrucções de conta
bilidade e formularias que afinal não foram adaptados. 

De mais, nesse caderno de instrucções cogita-se do modo 
pratico da transferencia dos negocias de um Banco para o 
outro, mas não se cogita de incorporação de um pelo outro. 

Em summa trata-se de um projecto, submettido a estudo, 
na phase das negociações, o qual foi inteiramente abandona
do, pois não se fez nada do que consta das referidas ins
trucções. 

E 

O CHEQUE DE FL. 75 

O cheque de fi. 75 apenas prova que os talões de cheques 
do British Bank, em poder dos respectivos clientes, foram 
aproveitados pelo suppllcante, com relação a todos aquelles 
clientes que transferiram as suas contas do British para o 
suppllcante. 

F 

UMA COPIA 

O doe. de fi. 19 é a copia, sem nenhuma authenticldade, 
de uma carta que o suppllcante dirigiu a outros bancos abo
nando a authenticidade das asslgnaturas dos empregados do 
British Bank que porventura assignassem pelo suppllcante 
com relação a negocias transferidos de um banco para o outro. 

E' mais uma prova de que não houve incorporação pola 
si esta se tivesse dado essa autorisaçio seria desnecessaria. 
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porque todos os negocios do British Bank passariam a ser au
tomaticamente negocios do suppllcante. 

G 

MAIS DUAS COPIAS 

As copias de fls. 76 e 77, que tambem não têm nenhuma 
authenticidade, apenas provam que o British Bank, cuja 
liquidação foi deliberada em Londres no dia 13 de agosto do 
anno pBIISado, fez a respectiva communicação á Delegacia 
Fiscal do Thesouro em S. Paulo no dia 14 de agosto e archi
vou a copia da acta em 4 de setembro. 

Trata-se de provas da liquidação, mas não da allegada 
Incorporação. 

H 

OS DISCURSOS 

Os discursos dos nobres deputados Surek e Moraes An
drade são multo bonitos. Mas como documentos, não têm 
valor Juridico nenhum. 

Como se vê a documentação do Syndicato é ou inope
rante ou contraproducente. 

IV 

AS DEMISSOES DOS FUNCCIONARIOS DO BRITISH BANK 

Os documentos de fls. 7, 8 e 9 provam que os funcclona
rtos reclamantes foram dispensados pelos liquidantes do Bri
tish Bank que puzeram á disposição de cada um delles a res
pectiva indemnisação, nos termos da lei 62 de 5 de junho de 
1935, e mais um mez de ordenado, nos termos do art. 81 do 
Codigo Commercial. Eis o teôr do primeiro desses documen-
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tos, o de fl. 7, que é uma carta dirigida ao reclamante Fran
cisco de Paula Reimão Hellmeister: 

S. Paulo, 21 outubro 1936. 

Amigo e Senhor: 

Devido á circumstancia de ter entrado em liqui· 
dação o British Bank of South America Limited, ve
mo-nos na contingencia de ir dispensando os seus 
funccionarios de accordo com as necessidades da 
mesma liquidação, e, nestas condições, lamentamos 
ser obrigados a dispensar os vossos serviços nesta 
data, autorisando-vos a receber na nossa caixa, além 
do vosso ordenado vencido até a presente data, mais 
um mez, e mais a indemnisação de 53:272$500 a que 
tendes direito, nos termos da lei n. 62 de 5 de junho 
de 1935. 

Somos, com estima e consideração, de 

As outras duas cartas, dirigidas aos dois outros funccio
narios reclamantes, que são os documentos de ns. 8 e 9, são 
copia textual da acima transcripta, variando apenas a impor
tancia das respectivas indemnisções. 

Allega o Syndicato que essas cartas estão assignadas por 
dois funccionarios do supplicante. Ora, quem as assigna são 
dois procuradores dos liquidantes do British Bank, os quaes 
são funccionarios do supplicante, como poderiam ser func
cionarios de outro qualquér estabelecimento. 

Supponhamos que qualquér banco nacional entre em 
liquidação. Acaso não será muito natural que peça o auxilio 
do Banco do Brasil para orientar, prestigiar e facilitar a liqui
dação? E num dado momento não pode o Banco do Brasil 
estabelecer dentro do seu proprio edificlo, com funccionarios 
proprios, ou com funccionarios do Banco em liquidação, um 
escriptorio para tratar dessa liquidação? E acaso não pode 
ser liquidante o proprio Banco do Brasil ou qualquér dos seus 
directores ou funccionarios? E porventura, em qualquér dessas 
hypotheses, torna-se o Banco do Brasil responsavel pelos func· 
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cionarlos do Banco em liquidação ou pelos respectivos ne
gocias? 

E' evidente que não, não e não, e tudo isso é tão claro, 
que basta formular as questões para que o caso se esclareça 1 

por si mesmo. 
Jé. dissemos e repetimos: o supplicante, como accionista 

do British Bank, esté. dando a mais completa assistencia aos 
liquidantes do British Bank, pondo á disposição delles todos 
os elementos de que possam precisar para melhor conduzi
rem a liquidação, e dahi o terem os liquidantes do British 
Bank, que se acham em Londres, constituido seus procura
dores no Brasil alguns funccionarios do supplicante, tanto 
mais que, como accionista, este tem o maximo empenho em 
que a liquidação corra sem quaesquér difficuldades. 

• • • 
Allá.s, o que é estranhavel é que o Syndicato tenha to

mado a iniciativa do presente processo, quando não desco
nhece que a maioria, a quasi totalidade dos funccionarios do 
Bnti&h Bank, deixaram o Banco na melhor harmonia com os 
liquidantes, dando assim um testemunho eloquente de que os 
seus direitos têm sido respeitados . 

o seguinte quadro mostra a verdadeira situação: 

4) funccionarios ainda não dispensados .• 
b) funccionarios exonerados a seu proprio 

pedido • • • ••.•.......••.•......•• 
c) funccionarios dispensados pelos liqui

dantes e que receberam a indemni-
zação da lei 62 . • , .. . ••....••...•. 

d) idem, que recusaram a indemnização .. 
e) funccionarios brasileiros collocados no 

Bank of London ................. . 
f) idem, idem, estranjeiros ......•...•... 
g) total das indemnizações pagas .... Rs. 
h) total das indemnizações recusadas . Rs . 
O total das indemnizações a pagar (appro-

:ximadamente) . . ... . ...•. . .. . Rs. 

Rs. 

27 

32 

222 
24 

106 
12 

4. 190!218$500 
492 :761$700 

675 :000$000 

5.357:980$200 
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De sorte que o Syndicato, collocando-se ao lado de uma 
minoria insignificante, com a aggravante de ser seu pre
sidente ou vice-presidente o primeiro reclamante de nome 
Hellmeister, em vez de collaborar, como era de seu dever, 
numa obra de harmonia entre o empregador e seus emprega
dos, está incentivando e alimentando uma lucta injusta e 
odiosa, tanto mais quanto é certo que, ao que nos consta, 
todos os funccionarios dispensados, que receberam em bõa 
paz a tndemnisação legal, já estão collocados em outros esta
belecimentos, sendo que 118, dos quaes 106 brasileiros, nas 
diversas fWaes do supplicante. 

Note-se que o Syndicato está agindo ainda em franco 
desaccordo com o conselho do Procurador Geral do Trabalho, 
o Ulustrado Dr. AoRIPPINO NAZABETB, conselho esse que teve 
a approvação do eminente Ministro do Trabalho. 

Com effeito, logo no inicio da liquidação do British Bank, 
o Syndicato dos Bancarias desta capital apresentou uma re
clamação ao Ministro do ~rabalho, que foi pelo Ministro en
caminhada á Procuradoria do Trabalho. 

Ouvido o British Bank, este apresentou a defeza que 
consta a fl. 27 do Memorial impresso que com esta se junta 
(doe. n. 5) , seguindo-se o parecer do Procurador do Tra
balho Dr. DORVAL LAcERDA, já acima referido, e afinal emit
tindo o seu parecer o Procurador Geral Dr. AGRIPPINO NA
ZARETH, concluindo pela applicação pura e simples da lei 62 
de 5 junho de 1936, e tendo o Ministro apposto o seu sciente, 
sem quaesquer restricções, neste ultimo parecer, conforme 
tudo o prova a certidão verbo ad verbum dos dois pareceres 
e do sctente do Ministro, que se junta como doe. n. 6. 

Lê-se no parecer do Procurador Geral: 

Conforme se vê dos documentos de fls. 43 a 49, 
The British Bank of South America Limited está em 
phase de liquidação, autorizada esta por assembléa 
geral do dito estabelecimento de credito. O Sr. di
rector geral do Departamento Nacional de Industria 
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e Commercio, prudentemente observa, porém, no 
seu parecer de fls. 50, que ainda se não conhecem as 
conclusões da liquidação. De qualquér sorte, o pro
cedimento desta Procuradoria, na phase actual de 
liquidação voluntaria do The British Bank, teria de 
rigorosamente se ater á forma legal, embora a si
tuação de facto - acquisição das acções do British 
Bank, entre os bens do activo do Anglo South Ame
rica Bank, pelo Bank of London - autorizasse a hy
pothese da incorporação do primeiro ao ultimo. 
Assim, tudo quanto não tosse applicação da Lei n. 62, 
em beneficio dos empregados do British Bank, teria 
de deco"er, na phase actual da liquidação, de méro 
entendimento amistoso e conciliatorio entre empre
gadores e empregados, por intermedio da Pro
curadoria. 

Posteriormente, tendo um dos funccionarios apresentado 
a respectiva reclamação perante a Junta de Conciliação e 
Julgamento de Santos, esta proferiu a decisão que consta a 
fi. 24, tendo o supplicante recorrido para o Ministro do Tra
balho (fi. 5 do Memorial junto como doc. 5), que entretanto 
deixou de tomar conhecimento do recurso, de accordo com 
a informação do Inspector Regional de São Paulo, sob o fun
damento, aliás contra a prova dos autos, de ter sido o suppll
cante revel perante a Junta e tambem por caber defeza ao 
Banco em juizo, por embargos á execução (doc. n. 7). 

Nessa decisão, a Junta, summariamente, sem qualquér 
prova, declarou o supplicante successor do British Bank, exor
bitando assim evidentemente de sua competencia, conforme 
já o accentuou o parecer a fi. 84 do presente processo. 

De sorte que, de parte a decisão da Junta de Santos, acto 
parcial de mero favoritismo, todas as demais autoridades pu
blicas que tem tomado conhecimento do caso, têm reconheci
do que o caso é de liquidação, que se resolve, em 'relação aos 
funccionarios, pela applicação rigorosa da lei 62 de 5 de 
junho de 1935. 
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v 

CONCLUSAO 

Em face do exposto, não tendo incorporado o British 
Bank, o suppllcante não responde pelos funccionarios desse· 
Banco, sendo parte manifestamente illegitima no presente 
processo. 

Todavia,. mesmo aceitando-se, para argumentar, a alle
gada incorporação, não estaria o suppllcante, em face do pro
prio regulamento 54 de 12 setembro 1934, tantas vezes in· 
vocado pelo Syndicato, obrigado a conservar os funccionarios 
do Banco incorporado, desde que não continuam abertos,. 
tunccionando como anteriormente, os respectivos estabeleci
mentos. 

Com effeito invoca o Syndicato a parte final do art. 92 
do citado regulamento 54. Eis, na integra, o texto regula
mentar: 

Art. 92. A liquidação de um estabelecimento. 
por motivo de seu encerramento definitivo, extingue 
o direito de ejjectividade assegurado aos seus em
pregados, não se considerando, porém, como tal, a. 
extincção de flliaes, f!.gencias e serviços bancarias 
annexos, nem a simples transjerencia da proprie
dade do estabelecimento. 

O que esse texto regulamentar estabelece, com muita cla
reza, é que o simples facto de passar um estabelecimento de 
um proprietario para outro não extingue a effectividade dos 
seus empregados, que continuam a ser empregados do novo· 
proprietario, nas mesmas condições em que o eram do pro
prietario antigo. 

Mas assim como o antigo proprietario podia liquidar c 
estabelecimento, tambem o novo pode liquidai-o. 

Quér dizer: emquanto o estabelecimento subsistir, quér 
nas mãos do antigo proprietario, quér nas mãos do novo pro
prietario, os seus empregados serão mantidos. Mas, dada a 
liquidação do estabelecimento, seja seu proprietario Paulo~ 
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Sancho ou Martinho, em face do texto claro do citado art. 92~ 
a establlidade dos seus empregados se extingue. 

De sorte que, aceitando-se, para argumentar, que a pro
priedade dos estabelecimentos do British Bank tenha se trans
ferido para o supplicante, o que resta indagar é si esses esta
belecimentos continuam a funcclonar regulamente ou si 
estão sendo liquidados. 

Ora, a liquidação dos estabelecimentos do British Bank, 
além de estar regularmente deliberada pelos seus acclonistas 
(doe . n. 4) , é um facto publico e notorlo, do qual as melhores 
testemunhas são os seus proprios funcclonarios, que estão pre
senciando dia a dia o encerramento das contas dos respectivos. 
clientes, que ou retiram os saldos credores, ou mandam que 
elles se transfiram para outros bancos, inclusive para o sup
plicante, pagam os saldos devedores, retiram os titulas depo-· 
sitados, ou os transferem para outros astabelecimentos, 
etc., etc. 

Todos os negocios entre o British Bank e os seus clientes. 
são tratados dia a dia entre os clientes e os liquidantes, limi
tando-se o supplicante a receber aquelles clientes que quei
ram se transferir para elle, mediante contractos novos ou 
ordem de transferencia de fundos, como podem se transferir, 
e muitos se tem transferido, para outros estabelecimentoS; 
bancarios . 

• • • 
Mas a tudo accresce que o dec. 54 de 12 setembro 1934,. 

que é o grande cavallo de batalha, mero acto regulamentar 
do Poder Executivo, já no periodo constitucional (setembro de 
1934, quando a Constituição é de julho anterior), não tem 
força. de lei • 

Aliás a establlidade dos bancarios foi creada, não pelo. 
citado decreto 54, mas pelo dec . 24 .615 de 8 julho 1934, este 
sim com força de lei, porque é acto do Governo Provisorlo. 

De sorte que o decreto 54, baixado como regulamento do 
dec . 24 . 615, é inoperante em tudo quanto exorbitou do de
creto regulamentado, e este não tem nenhum disposltivo
slmilar ao invocado art . 92 daquelle, limitando-se a estatuir ... 
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·com a firmeza de uma regra absoluta, que a estabilidade cessa 
no caso de fallencia ou de extincçiio do estabelecimento. 

Eis a letra do dec. 24.615 de 8 de julho de 1934: 

Art. 15. Ao empregado em banco ou casa bancaM 
ria, a partir da data da publicação do presente decreM 
to, é assegurado o direito de effectividade, desde que 
conte dois ou mais annos de serviço prestados ao mesM 
mo estabelecimento, e salvo em caso de fallencia ou 
extincçiio do estabelecimento, só poderá ser demittido 
em virtude de falta grave, etc. 

Por conseguinte, toda a questão está em subsistir ou não 
subsistir o estabelecimento em que o empregado trabalha. 
Desde que o estabelecimento desappareça, fecha as suas porM 
tas, pertença a quem pertencer, o funccionario não pode ser 
conservado, porque seria um absurdo ficar o empregador obriM 
gado a conservar um empregado, não existindo mais o emM 
prego. 

Supponhamos que amanhã o Banco do BrasU, que tem o 
seu estabelecimento na rua 1.0 de Março, adquira o Banco de 
Credito Mercantil, que tem o seu estabelecimento na rua da 
·Quitanda. Si elle mantiver abertos os dois estabelecimentos, 
terá que conservar os funccionarios do estabelecimento adqui· 
rido, mas si elle liquidar e fechar o estabelecimento da rua da 
Quitanda, os funccionarios desse estabelecimento terão que 
ser dispensados, pela extincção do respectivo emprego. 

O direito dos empregados não pode cercear o direito dos 
empregadores, a ponto de impedir que estes realisem negoclos 
licitos, transacções mercantis permittidas pelas leis do mundo 
inteiro. 

Por isso mesmo, e para garantir a liberdade commercial, 
a Constituição Federal de julho de 1934, que é posterior aos 
decretos que regulam a estabilidade dos bancarias, restringiu 
essa estabUidade aos seus verdadeiros termos, estatuindo, no 
seu art. 121, § 1.0 letra g, como principio fundamental, "a in· 
demnisação ao trabalhador dispensado sem justa causa", es· 
tando essa indemnisação hoje regulada pela lei 62 de 5 de juM 
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nho de 1935, que abrange, num mesmo circulo, todos os em
pregados da industria ou do commercio, conforme, tratando 
justamente do caso de um bancario, já foi assentado em accor
dam memoravel da Côrte Suprema, publicado no Archivo Ju
diciario, vol. 37, pag. 110, e do qual foi relator o preclaro Mi· 
nistro LAUDO DE CAMARGO, em cujo voto lê-se textualmente: 

Não ha legislação no mundo que obrigue um pa
trão a ter contra sua vontade e a seu serviço um em
pregado. Por isso, tudo se resolverá no terreno pura
mente economico, com a indemnisação devida. Hoje 
não mais se poderá discutir a respeito, quando é a 
proprta Constituição que, pelo art. 121, § 1.0 letra g 
dispõe que a legislação do trabalho observará, como 
preceito, a indemnisação ao trabalhador dispensado 
sem justa causa. Importa em dizer que, indemnisan
do, a propria dispensa não está sujeita á restricção 
alguma. E esta indemnisação está prevista em lei. 

E note-se que, quer pelo dec. 24.615 de 1934, quer pelo 
dec. 54 que o regulamentou, a liquidação extinguia a estabili· 
dade, e foi conseguintemente a lei 62 quem salvou a estabi
lidade, assegurando ao empregado a indemnisação mesmo no 
caso de liquidação (art. 4). 

§ 

O Professor MENDES PIMENTEL, sem favor nenhum um 
dos maiores vultos do direito nacional, em parecer que corre 
impresso, fez um estudo do principio de estabilidade na nossa 
legislação revolucionaria, em que toma patente que a dou
trina do citado accordam da Côrte Suprexna é a unica que se 
conforma com o nosso direito. Eis as palavras do grande 
mestre: 

A estabilidade, indemisslbilidade, permanencia 
no emprego, emfim a prohibição á despedida arbitra
ria do empregado - esteve sempre na cogitação do 
legislador revolucionario, como o attestam os nume-
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rosos diplomas das suas reformas de caracter social. 
Tentou-se, aliás ~ vão, squiparar aquelle ao 

funccionario publico, esquecendo-se de que são ina
malgaveis as relações de direito em uma e em outra 
especie (CLOVIS BEVILAQUA, Obs. 5 ao art. 1.216 do 
Codigo Civil). 

O contracto de trabalho, pertencente á categoria 
dos de locação, é, de sua natureza, consensual, bila
teral perfeito, commutatlvo e oneroso. E sua inexe
cução, como na generalidade das convenções, dá lo
gar á reparação por perdas e damnos, arts. 1. 036 e 
1. 092 do Codigo Civil. 

O Dec. n. 19.770, de 10 de março de 1931, regula
dor da syndicalisação das classes patronaes e opera
rias, prohibio aos patrões ou emprezas despedir o em
pregado ou operaria pelo facto de associar-se ao syn
dicato de sua classe (art. 13); e, no caso de demissão, 
será paga indemnização correspondente ao salarlo ou 
ordenado de seis mezes (§ 1.0). 

Tambem no dec. n. 24.273, de 22 de Maio de 
1934, (Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Com
merclarios), se prescreve a estabilidade dos emprega
dos e operarias que contarem mais de dez annos de 
serviço effectivo na mesma casa commerclal (art. 
33); mas a sancção á despedida injusta é a indemni-
24Çáo prevista no· referido dec. n. 19. 770 (paragra
pho unico). Estas disposições são reproduzidas no re
gulamento a esse decreto-lei (dec. n. 183, de 26 de 
dezembro de 1934, arts. 90, 94 e 96, § 2.0). 

Ainda o dec. n. 24. 615, de 8 de Julho de 1934 
(Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Banca
rios) assegura o direito de effectividade ao empregado 
em banco ou casa bancaria que conte dois ou mais 
annos de serviços prestados ao mesmo estabelecimen
to (art. 15); impõe (§ 2.0 ), em caso de inexlstencla 
de falta grave, a Juizo do Conselho Nacional do Tra
balho, a readmissão ao serviço, mas a infracção é 
punida com a multa de 500$000 a 10:000$000, ele
vada ao dobro em caso de reincidencla. O regulamen-
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to respectivo (dec. n. 54, de 12 de setembro de 1934) 
determina, art. 96, que, sendo a decisão do Conselho 
Nacional do Trabalho no sentido de ser reintegrado 
o empregado e fixado o prazo para o respectivo cum
primento, apurar-se-ãó em processo summario os 
damnos soffridos por aqueUe em consequencia da de
mora na execução ou inadimplemento da decisão do 
dito Conselho. 

A Constituição da Republlca, art. 121, § 1.0 letra 
g, impõe que a legislação do trabalho prescreve a 
"indemnüação ao trabalhador dispensado sem justa 
causa". 

E a lei n. 62, de 5 de junho de 1935, reguladora 
desse mandamento constitucional "assegura ao em
pregado da industria ou do commercio, não existindo 
prazo estipulado para a terminação do respectivo con
tracto de trabalho, e quando fôr despedido sem justa 
causa, o direito de haver do empregador uma indem
nização paga na base do maior ordenado que tenha 
percebido na mesma empreza" (art. 1.0 ). 

Não pode, portanto, haver duvida de que ao em
pregador é facultado, com ou sem justa causa, des
pedir o empregado. No primeiro caso, occorrendo 
causa justa para despedida, nenhuma indemnização 
deverá a quem deu motivo ao rompimento do contra
cto. Na segunda hypothese, pois que delle é a culpa 
do desfazimento da convenção, ao empregador cum
pre reparar o damno resultante de sua attitude in· 
juridica. 

§ 

Em ultima analyse, a presente reclamação deve ser jul
gada improcedente: 

1.0 ) porque o supplicante não incorporou o British Bank; 
2.0 ) porque quando tivesse incorporado, era seu direito 

dispensar os empregados do Banco incorporado, dada a ex
tincção dos respectivos estabelecimentos; 
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3. 0 ) porque a verdade é que os empregados do British 
Bank foram dispensados, em consequencia da liquidação desse 
Banco, pelos respectivos liquidantes, mediante a indemnizaçft.o 
legal. 

Nestes termos, invocando os doutos supplementos dos 
egregios Juizes, o supplicante pede e espera justiça. 

Rio, 10 março 1937. 

oe ac1vopcla., 

JULIO SANTOS FILHO 
ANTENOR VIEIRA DOS SANTOS. 

Em tempo: o reclamante Arnaldo Lorenzetti já recebeu a 
indem.nisação e deu quitação ao British Bank (doc. n. 8) . 
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I 

RECURSO PARA O EXMO. SR. MINISTRO DO 
TRABALHO, INTERPOSTO DE UMA DECI
SÃO DA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGA-

MENTO DE SANTOS 



Exmo. Sr. Ministro do Trabalho, Industria e Commercio: 

O BANK OF LONDON & SOUTH AMERICA LIMITED, 
sociedade anonyma com séde em Londres e Filiaes no Brasil, 
vem requerer se digne V. Ex. avocar da Junta de Conciliação 
e Julgamento do Municipio de Santos, E. de São Paulo, o pro
cesso em que é reclamante Fausto ~ntos Filho e reclamado 
o Banco supplicante, para o fim de ser reformada a decisão 
daquella colenda Junta, nos termos do art. 29 do dec. 22 .132 
de 25 novembro de 1932, que dispõe: 

Art. 29. E' facultado ao Ministro do Trabalho, 
Industria e Commercio avocar qualquér processo em 
que haja decisão proferida, ha menos de 6 mezes, 
pelas Juntas de Conctllação e Julgamento e na forma 
indicada no presente decreto, a requerimento da par
te e provando esta ter havido flagrante parcialidade 
dos jülgadores ou violaçao ex-pressa de direito. 

I 

O supplicante junta, como doc. n. 1, uma certidão verbo 
aã verbum de todo o processo, e pela qual se verifica que a 
decisão foi proferida ha menos de seis mezes, no dia 23 de 
outubro proximo passado (fls. 10 a 15 da certidão), estando 
portanto o presente recurso dentro do prazo legal. 

II 

E' a seguinte, no seu inteiro teOr, a decisão referida, isto 
é, lê-se na acta da audiencia de julgamento (doc. 1, fls. 14-15): 
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Dada a ausencia do reclamado Bank of London 
& South America Limited não foi possivel propôr e 
realisar a conciliação. 

Em seguida, passou a Junta a deliberar: 
attendendo a que o funccionario bancario tem 

garantida a sua estabilidade desde que conte dois 
ou mais annos de serviço prestado ao mesmo estabe
lecimento (art. 89 do dec. 54 de 12 setembro 1934) ; 

attendendo a que o empregado, que já tinha a 
sua estabilidade assegurada por lei anterior a de n. 62 
de 5 junho 1935, teve o seu direito reasegurado pela 
disposição do art. 10 desta ultima lei, quando exigiu 
o prazo de dez annos para a estabilidade apenas da
quelles empregados que ainda não gosassem dessa 
garantia por força da legislação já então vigente; 

attendendo a que o bancario Fausto Santos Fi
lho contava cerca de oito annos de serviço ao THE 
BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA LIMITED e, 
pois, tinha a sua estabilidade garantida pelo referido 
art. 89 do dec. n. 54 de 12 setembro 1934; 

attendendo a que se não pode considerar motivo 
justo o invocado para a sua dispensa, visto como o 
que de facto se verificou não foi propriamente a li
quidação de um Banco, mas a fusão ãe ãots estabele
cimentos bancarias tnglezes, inspirada em interesses 
de ordem mercantil; 

attendendo a que não seria justo permittir que 
esses estabelecimentos, tunãtnão-se, recolhessem para 
uma só administração todas as vantagens commer
ciaes de clientela e até de materiaes indispensavels 
ao seu commercio, e rejeitassem apenas as responsa
bllidades decorrentes dos contractos de trabalho for
mados com os seus funccionarios; 

attendendo a que finalmente "cuando no existen 
causas justas de despido, ni imputables al trabajador 
ni apenas al m1smo, es cuando el despido debe ser 
callficado juridicamente de injusto y por tanto cuan
do el patron ha de ser condenado a abonar a1 obrero 
el importe de los jornales correspondlentes a los que 
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normalmente debe durar el procedimento de recla
macion, y ademais a readmitir, al obrero". (Derecho 
Espafíol del Trabajo, GALLARD FOLCB, pag. 85); 

resolve esta Junta, por unanimidade condemnar 
o Bank of London & South America Limited, succes
sor de The British Bank of South America Limited, 
a readmittir o reclamante Fausto Santos Filho, nas 
suas funcções e com o mesmo vencimento e a pagar
lhe esse vencimento ou ordenado mensal de 880$000 
(oitocentos e oitenta mil réis) desde a data da dis
pensa injusta (14 de outubro de 1936) até a effectiva 
readmissão, e sellos de processo calculados sobre o 
valor de trinta contos de réis (30:000$000)". 

IU 

Como se vê, a decisão conclue determinando que o suppll
cante readmitta como seu funccionario o reclamante Fausto 
Santos Fllho. 

Mas o reclamante não foi jámais funccionario do suppli
cante, e do processo não consta, como não pode constar, ne
nhum documento que prove que o reclamante tenha sido al
gum dia funccionario do supplicante. 

O unico documento idoneo para a prova do emprego é a 
carteira profissional, nos termos do dec. 21.175 de 21 março 
1932, que a instituiu, e do dec. 22. 035 de 29 outubro 1932, que 
regulamentou o primeiro. 

Em ambos esses decretos lê-se textualmente o seguinte 
(art. 11 do dec. 21.175 reproduzido no art. 13 do dec. 22.035): 

Art. 11. Em caso de conflicto com o emprega
dor, por motivo de salario ou tempo de serviço, a car
teira profissional constituirá documento probatorio. 

A carteira profissional do reclamante não foi junta ao 
processo, e aliás da propria decisão se vê que elle era e sempre 
foi empregado de The British Bank e não do supplicante, ten
do os serviços do reclamante sido dispensados pelos procura
dores do liquidante do Brltish Bank, nos termos da seguinte 
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carta que o proprio r~clamante juntou ao processo (vide a 
certidão junta como doc. n. 1, fls. 12): 

Santos, 14 outubro de 1936. 
rumo. Sr. Fausto Santos Filho. 

Avenida Pinheiro Machado, 55 

Nesta 

Amigo e Senhor: 
Devido á circumstancia de ter entrado em liqui

dação o British Bank of South America Limited, ve
mo-nos na contingencia 'de ir dispensando os seus 
funccionarios de accordo com as necessidades da mes
ma liquidação, e, nestas condições, lamentamos ser 
obrigados a dispensar os vossos serviços nesta data, 
autorisando-vos a receber na nossa caixa, além do 
vosso ordenado vencido até a presente data, mais um 
mez, e mais a indemnisação de 7:040$000 a que ten
des direito, nos termos da lei n. 62 de 5 de junho 
de 1935. 

Somos, com estima e consideração, de 

v. v. 
Amigos obrigados 

E. 0. DANIEL - R. J. C. HUNT 

pp. liquidante. 

Portanto, tendo sido o reclamante despedido do British 
Bank, que é uma sociedade anonyma hoje em liquidação, e si 
a sua demissão foi injusta, a parte legitima para o processo 
seria o British Bank, em liquidação, e nunca o supplicante, 
parte manifestamente lllegitima, pois entre o supplicante e o 
reclamante não existe, nem jámais existiu, qualquér vinculo 
juridico de preposição commercial. 

Em outras palavras: a decisão da Junta de Santos foi 
proferida contra parte manifestamente lllegitima, sendo por 
isso mesmo nulla de pleno direito, pois sabido é que todos os 
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Codigos do Processo do Brasil, a começar do regul. 737 de 25 
novembro de 1850, consideram substancialmente nullos os 
processos nos casos de Ulegitimidade de qualquér das partes. 
Eis o texto do regul. 737 citado, art. 672, que é uma lei geral, 
e ainda hoje applicada na Justiça Federal: 

Art. 672 . São nullos os processos: 
§ 1.0 ) Sendo as partes ou algumas dellas incom

petentes e não legtttmas, etc .. 

IV 

Allega, porém, o reclamante que sendo funccionario do 
British Bank passou automaticamente a ser funccionarlo do 
supplicante por ter este adquirido a propriedade do Brltlsh, 
effectuando-se assim uma fusão dos dois Bancos. 

Eis as proprias palavras do reclamante, constantes de 
uma carta que dirigiu ao supplicante e com a qual instruiu a 
sua reclamação (doc. 1, fls .... ) : 

que tendo esse Banco adquirido as ac,ções do 
The Anglo-South American Bank Ltd., a quem per
tenciam as acções do The British Bank of South Ame
rica Ltd. e de cujo activo faziam parte, effectuou esse 
Banco a fusão com o Brtttsh, C(mStitutndo, actual
mente um unico estabelecimento, conforme se com
prova com a reunião dos serviços e dos funccionarios 
no ediflcio desse Banco, passei, automaticamente, a 
fazer parte do quadro de funcclonarios desse Banco. 

E mais adiante: 

Portanto, a simples transferencia de propriedade 
não extingue o direito de effectividade assegurada ao 
empregado, como claramente se lê no referido ar
tigo 92. 

Que a Lei 54, que regula as relações entre ban
carias e Banco, sendo a unica applicavel no caso, não 
estabelece uma indemnlsação fixa ao empregado des-
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pedido injustamente e illegalmente, indemnisação 
esta que deve ser ajustada de commum accordo en
tre as duas partes interessadas, o que aliás estou 
prompto a fazer. 

Que a tentativa, absolutamente illegal, da ap
plicação da indemnisação da Lei 62 para o meu caso, 
esse Banco (unico existente com a encampação e fu
são London-Anglo-Brltish) reconhece implicitamente 
que me está demittindo sem justa causa, violando, 
portanto, a estabilidade assegurada ao bancaria pelos 
decretos na. 24.615 e 54, de 9 de Julho e 12 de Se
te~bro de 1934. 

Que esse Banco não pode em absoluto prejulgar, 
uma vez que o processo iniciado pelo Syndicato Bra
sileiro de Bancarias, de que trata a publicação no 
Diario Official de 7 do corrente, prosegue o seu curso 
normal, tendo havido apenas uma informação da 
Procuradoria do Trabalho, que por não assentar, em 
bases legaes, nenhum valor tem e está contestada 
pelo Syndtcato. E' claro e logico que sómente um des
pacho final do Sr. Ministro do Trabalho poderá re
solver a questão, determinando a ser seguido, e esse 
despacho final não exbte. 

v 

Como se vê, em vez de offerecer um documento provando 
a sua allegada qualidade de funccionario do supplicante, do
cumento esse, que, como vimos, só poderia ser a sua carteira 
profissional, o reclamante apresentou-se perante a Junta de 
Conciliação, com uma complexa questão de direito, que a Jun
ta, adstricta a apreciar de plano meras questões de jacto, não . 
tem competencia para apreciar ou resolver, tanto mais quanto 
lnteressa, não isoladamente ao reclamante, mas a toda colle
ctividade dos junccionarios do British Bank. 

Com effeito o dec. 22 .132 de 25 novembro de 1932, que 
instituiu as Juntas de Conciliação e Julgamento e regulamen
tou as suas funcções, no seu art. 1 afasta peremptoriamente 
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da alçada ou competencia dessas Juntas os litigios que affe
ctam a conectividade a que pertencerem os litigantes. 

Eis os termos inequivocos do decreto citado: 

Art. 1. Os lltigios oriundos de questões de tra
balho, em que sejam partes empregados syndicalisa
dos, e que não attectam a collectividade a que perten
cerem os litigantes, serão dirimidos pelas Juntas de 
Conciliação e Julgamento, estabelecidas na presente 
lei, e na forma nella estatuida. 

Ainda mesmo que não estivesse em causa um interesse col
lectivo, a simples circumstancia de envolver o caso uma ques
tão de direito seria bastante para escapar da competencia da 
Junta, que, não sendo constituida de juristas, não pode, pela 
propria indole de sua instituição, dirimir lltigios que deman
dam appllcação de principias controvertidos de direito, tanto 
mais quanto o processo perante ella, pela sua natureza sum
marisslma, e do qual está excluida a intervenção de advoga
dos (art. 10), não comporta a elucidação de questões com
plexas. 

Aliás, isto mesmo o comprehendeu o Syndicato dos Ban
carias deste Districto Federal, quando trouxe o caso sob for
ma conectiva ao conhecimento de V. Ex., e em cujo processo
ficou assentado, pelo juridico parecer do Ulustrado Procura
dor Geral do Trabalho, do qual V. Ex. se declarou sciente, que 
não havia logar na especie para a intervenção das Juntas de 
Conciliação. 

Juntamos á presente petição, como doc. n. 2, a folha do 
Diarto Official em que se acha publicado o parecer do Pro
curador Geral e o despacho de V. Excellencia. 

De sorte que a Junta de Santos decidiu exorbitando de 
sua competencia, decidiu em desacato á mais alta autoridade 
juridica desse Ministerio, e afinal decidiu com violação ex
pressa de direito, incorrendo por isso mesmo a sua decisão na 
censura do art. 29 do dec. 22 .132 de 1932, citado e transcripto 
no inicio da presente petição, e que dá competencia a V. Ex. 
para cassar as decisões das Juntas proferidas contra direito. 
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VI 

Para assentar que todos os empregados do British Bank 
passaram automaticamente a fazer parte do quadro dos func
cionarios do suppllcante, o reclamante, cujas allegações foram 
adaptadas sem maior exame pela Junta, confunde lamenta
velmente coisas muito distinctas, a saber: 

a) transferencia das acções de uma sociedade anonyma; 
b) fusão de duas sociedades anonymas; 
c) acquisição da propriedade de um estabelecimento com

marcial. 

vn 

Antes de tudo releva notar, de passagem, que o suppll
cante não compareceu, por seu representante, á audiencla do 
julgamento, mas dlrlgiu á Junta a petição que se lê a fis. 9v.-
10 da certidão junta (doc. 1), concebida nos seguintes termos: 

Exmo. Sr. Dr. Presidente da Junta de Concilia
ção e julgamento do Municipio de Santos: 

Diz o Bank of London & South America Limited 
que recebeu de V. S. a notificação legal para compa
recer a essa Junta e afim de tratar de uma reclama
ção do Sr. Fausto Santos Filho, e vem, muito respei
tosamente, confirmar o que disse no processo exis
tente e organisado pelo Departamento Estad.oal do 
Trabalho, sobre o assumpto, accrescentando: 

a) que jámais Fausto Santos Filho foi seu em
pregado; e 

b) nada ter com o que elle allega. 

J. aos autos, pede deferimento. 

Santos, 23 outubro 1936. 

WASHINGTON DE ALMEIDA 
advogado. 
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§ 

No caso o que houve foi simples transferencia da maioria 
das acções do British Bank, que pertenciam a The Anglo South 
American Bank Ltd. e que hoje pertencem ao supplicante. 

Por conseguinte, méro accionista do British Bank, o sup
plicante não está com elle fundido, e nem mesmo é o novo pro
prietario dos seus estabelecimentos, porque estes continuam 
a pertencer á mesma pessoa jurídica, á Sociedade Anonym.a 
The British Bank of South America Limited, hoje em liqui
dação. 

Como accionista do British Bank, o supplicante não res
ponde pelo passivo deste, e muito menos pelas obrigações por 
este assumidas perante terceiros, entre os quaes os seus em
pregados, pois é sabido que toda responsabilidade dos accio
nistas de uma sociedade anonyma é limitada á realisação do 
capital representado pelas acções que subscreveu ou lhe fo
ram cedidas. Eis o texto do art. 15 do dec. 434 de 4 junho 1891, 
que regula entre nós as sociedades anonymas: 

Art. 15. Os socios são responsaveis sómente 
pela quota do capital das acções, que subscrevem, ou 
que lhes são cedidas. 

Em outras palavras: o suppllcante e o British Bank fo
ram e continuam a ser duas sociedades anonymas, duas pes
soasjuridicas distinctas, o que quér dizer que a Junta de Con
ciliação de Santos, condemnando o supplicante e reaàmittir 
um empregado do British Bank, praticou pura e simplesmente 
um desconchavo, um absurdo, uma dessas tremendas violen
cias que bradam aos céus. 

VIII 

Evidenciado, como ficou, que o supplicante e o British 
Bank continuam a ser duas pessoas juridicas distinctas, nada 
tendo a ver qualquer dellas com os funccionarios da outra, 
estão ipso facto excluidas as hypotheses de fusão e de transfe-
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rencia de propriedade aventadas pelo funccionario reclaman
te e aceitas sem mais exame pela Egregla Junta de Santos. 

Todavia, examinemos mais de perto cada uma dessas duas 
hypotheses. 

IX 

E' sabido que só se dá fusão de duas sociedades anony
mas quando ambas desapparecem, dando nascimento a uma 
nova. E' o que está expresso no art. 213 do dec. 434 de 4 julho 
1891, que regula entre nós as sociedades anonymas.Eis o texto 
singello e claro do citado art. 213: 

A fusão de duas ou mais sociedades anonymas 
em uma só se considera como constituição de nova 
sociedade, e, portanto, se realisará de conformidade 
com os arts. 65 e seguintes deste decreto. 

Ora, desde que é a propria Junta que reconhece que a 
sociedade Bank of London continúa a existir, tendo apenas de
sapparecido a sociedade British Bank, é manifesto que não 
ha que cogitar de fusdo. 

§ 

Dir-se-á, porém, que a Junta incorreu apenas num erro 
de expressão: quiz falar em incorporaçdo, e por equivoco falou 
em fusdo. 

Ora, a tncorporaçdo só se reallsa quando a sociedade in
corporadora adquire todo o actlvo e assume a responsabilidade 
do passivo da sociedade incorporada. Mas neste caso é pre
ciso que as assembléas das duas sociedades se reunam, deli
berem a incorporação e esta se consumme por uma escriptura 
ou Un8trumento de incorporação. 

Trata-se de duas pessoas juridicas distinctas - a incor
poradora e a incorporada - que reallsam um acto - a in
corporação - para o qual é indispensavel o consentimento de 
ambas ou, em outras palavras, o accordo da vontade de am
bas, e esse consentimento ou accordo de vontades é manifes-
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tado pelas assembléas dos respectivos accionlstas, pois sabido 
é que "a vontade da sociedade manifesta-se exteriormente pelo 
voto, obrigatorio aos ausentes, abstinentes ou dissidentes, si 
dentro da lei e dos estatutos" (CARVALHO DE MENDONÇA, Trata
do de Direito Commercial, 2.8 ed., vol. IV, n. 1.112) . 

Na especie, não consta do processo nem qualquér acta das 
assembléas das duas sociedades, nem qualquér escriptura ou 
instrumento de incorporação. Aliás taes documentos não exis
tem, porque jámals foram lavrados, visto que jámais se reu
niram em assembléa quér os accionistas do Bank of London, 
quér os accionistas do British Bank para deliberarem a ima
ginada incorporação. 

De sorte que a Junta decidiu sem se fundar em prova aZ.. 
guma, Zimitando-se a acceitar como verdadeira a fal$a aUega· 
ção do reclamante. Trata-se, portanto, de uma decisão de 
méra camaradagem, sem qualquér juncütmento jurídico. 

§ 

Diz, porém, o reclamante que a prova está "na reunião 
dos serviços e dos funccionarios do British Bank no edificio 
do Bank of London" e tambem junta duas declarações diri· 
gidas A' PRAÇA e publicados pelo supplicante e pelo Brltish 
Bank, nas quaes ambos os Bancos declaram que os negocias 
do British Bank serão continuados pelo London, si forem trana. 
feridos daquelle para este pelos respectivos clientes (vide essas 
publicações na certidão junta, fls. 7v.~8). 

§ 

Quanto á reunião dos serviços e funccionarlos do British 
no edificio do London, é evidente que a installação de dois 
ou dez estabelecimentos num mesmo edificio não cria nenhum 
vinculo juridico entre elles. 

No caso o que se dá é que, estando o British Bank em li· 
quidação extra-judicial, o suppllcante, que continua a sua 
vida normal, está prestando a sua assistencia moral e mat~ 
Tial aos liquidantes, pondo á disposição destes todos os el~ 
mentos de que carecem para melhor conduzirem a liquida· 
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ção. Em Santos, os negocios da Filial do British Bank já estão 
quasi inteiramente liquidados, de sorte que, por economia, os 
liquidantes desoccuparam o seu edificio proprio, para maior 
facilldade da respectiva venda, porque elle vae ser vendido, 
e installaram a liquidação no edificio do London. 

Nas fallencias, entre nós, é muito commum os syndicos e 
liquidatarios fazerem desoccupar os predios em que eram es
tabelecidos os fa111dos, passando os negocios da fallencia a se
rem tratados nos estabelecimentos ou escriptorios delles syn
dicos e liquidatarios. E' um facto de todos os dias, sem que 
ninguem até hoje se lembrasse de vislumbrar nesse facto tão 
commum e tão banal, qualquér acontecimento extraordina
rio, capaz de gerar relações juridicas. 

Supponhamos que qualquér banco nacional entre em li
quidação. Acaso não será muito natural que peça o awclllo 
do Banco do Brasil para orientar, prestigiar e facilitar a li
quidação? E num dado momento não pode o Banco do Brasil 
estabelecer dentro do seu proprio edificio, com funccionarios 
proprios, ou com funccionarios do Banco em liquidação, um 
escriptorio para tratar dessa liquidação? E acaso não pode ser 
liquidante o proprio Banco do Brasil ou qualquér dos seus di
rectores ou funccionarios? E porventura, em qualquér dessas 
hypotheses, toma-se o Banco do Brasil responsavel pelos 
funccionarios do Banco em liquidação ou pelos respectivos 
negocios? 

E' evidente que não, não e não, e tudo isso é tão claro,. 
que basta formular as questões para que o caso se esclareça. 
por si mesmo. 

§ 

Quanto ás publicações A' PRAÇA, são a prova publica. 
mais eloquente de que os dois bancos - um em liquidação, e 
outro em vida normal - continuam a ser duas pessoas juri
dicas distinctas, pois ambos assignam as referidas publica
ções, e nellas se torna muito claro que os negocios do British 
só serão continuados pelo London, si assim o entenderem os 
respectivos clientes, ordenando as respectivas transferencias, 
e aliás é o que tem acontecido, como se verá melhor adiante .. 
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pois si varios negocias tem sido transferidos, por ordem doa 
rupecttvos cltentes, do British para o London, varios outros 
tem sido transferidos para outros estabelecimentos bancarias. 
Tudo depende da expontanea preferencia dos clientes, tendo 
o Bank of London annunciado o seu proposito de receber os 
clientes do British unicamente para dar uma demonstração 
publica de que a liquidação do British Bank estava amparada 
por um grande estabelecimento em vida normal, evitando 
dest'arte um panico na praça, que seria de consequencias de
sastrosas. 

Mas a assistencia dada pelo supplicante aos liquidantes 
do British Bank é de natureza méramente moral, sem qual
quér vinculo juridico. 

XI 

Invoca, porém, o funccionario reclamante a parte final 
do art. 92 do regulamento 54 de 12 setembro 1934. E' este 
art. 92, na sua parte final, a pedra angular em que se estriba 
o reclamante. Eis na integra, o citado texto regulamentar: 

Art. 92. A liquidação de um estabelecimento 
por motivo de seu encerramento definitivo, extingue 
o direito de effectivtdade assegurado aos seus empre
gados, não se considerando, porem, como tãl, a ex
tincção de filiaes, agencias e serviços bancarias an
nexos, nem a simples transferencia da propriedade 
do estabelecimento . 

Ora, os estabelecimentos commerciaes da sociedade ano
nyma British Bank continuam a pertencer á mesma socie
dade anonyma, á mesma pessoa juridica, que era hontem ad
ministrada por seus directores e hoje por seus liquidantes. Não 
houve nenhuma transferencia da propriedade desses estabe
lecimentos da pessoa juridica British Bank para a pessoa Ju
ridica Bank of London. 

Este, como méro accionista da sociedade em liquidação, 
não tem nenhum direito de propriedade sobre aquelles esta
belecimentos. Tem apenas o direito de receber o valor das 
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suas acções, depois de terminada a liquidação, si o activo do 
British cobrir o seu passivo, porque si esse activo, uma vez li
quidado, isto é, reduzido a dinheiro, não fizer face a todas as 
responsabUidades do passivo, o Bank of London, como accio
nista, não receberá coisa alguma, porque na liquidação de uma 
sociedade anonyma só se distribue pelos acctonistas o saldo 
da liquidação depois de pagos todos os credores da mesma 
sociedade. 

Entre os credores do British Bank em liquidação estão os 
seus funccionarios que, de accordo com a lei 62 de 5 de junho 
de 1935, terão cada um que receber uma indemnisação igual 
a tantas vezes o maior ordenado quantos forem os annos de 
serviço. Essas indemnisações, calculadas de accordo com a 
citada Lei 62, montam a cerca de cinco mil contos de réis. E' 
possível que mesmo pagando essa vultuosa indemnisação, ainda 
fique alguma coisa para os accionistas, mas si essa indemni
sação montasse a cerca de vinte mil contos, como pretende a 
Junta de Santos, que, dando o valor de 30:000$000 á causa do 
reclamante, quadruplicou a indemnisação da lei 62, os accio
nistas do British Bank acabariam não recebendo um unico 
real. 

Por conseguinte os accionistas de uma sociedade anonyma 
em liquidação não têm nenhum direito de propriedade actual 
sobre os estabelecimentos da sociedade. Têm apenas uma 
espectativa de direito muito remota sobre o saldo que sobrar 
da liquidação. 

§ 

Mas esse art. 92 do regulamento 54 tantas vezes invocado, 
quér pelo reclamante, quér pelo Syndicato dos Bancarias, não 
tem absolutamente a significação e o alcance que lhe têm sido 
apressadamente emprestado. 

O que esse texto legal estabelece, com muita claresa, é que 
o simples facto de passar um estabelecimento de um proprle
tario para outro não extingue a effectividade dos seus empre
gados, que continuam a ser empegados do novo proprietarlo, 
nas mesmas condições em que o eram do proprietarlo antigo. 

Mas assim como o antigo proprietario podia liquidar o 
estabelecimento, tambem o novo pode liquidai-o. 
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Quér dizer: emquato o estabelecimento subsistir, quér 
nas mãos do antigo proprietario, quér nas mãos do novo pro
prietario, os seus empregados serão mantidos. Mas, dada a 
liquidação do estabelecimento, seja seu proprietario Paulo, 
Sancho ou Martinho, em face do texto claro do citado art. 92, 
a estabUidade dos seus empregados se extingue. 

§ 

De sorte que, aceitando-se, para argumentar, que a pro
priedade dos estabelecimentos do British Bank tenha se trans
ferido para o supplicante, o que resta indagar é si esses esta
belecimentos continuam a funccionar regularmente ou si es
tão sendo liquidados. 

Ora, a liquidação dos estabelecimentos do British Bank, 
além de estar regularmente deliberada pelos seus accionistas 
(doc. n. 3), é um facto publico e notorio, do qual as melhores 
testemunhas são os seus proprios ·funccionarios, que estão 
presenciando dia a dia o encerramento das contas dos respe
ctivos clientes, que ou retiram os saldos credores, ou mandam 
que elles se transfiram para outros bancos, inclusive para o 
supplicante, pagam os saldos devedores, retiram os titulos de
positados, ou os transferem para outros estabelecimentos, 
etc., etc .. 

Todos os negocies entre o British Bank e os seus clientes 
são tratados dia a dia entre os clientes e os liquidantes, limi
tando-se o supplicante a receber aquelles clientes que quei
ram se transferir para elle, mediante contractos novos ou or
dem de transferencia de fundos, como podem se transferir, e 
muitos se tem transferido, para outros estabelecimentos ban
carias. 

§ 

A liquidação do British Bank foi deliberada regularmente 
pelos seus accionistas no dia 13 de agosto do corrente anno 
(doc. n. 3). Nessa data, existiam na FUial do British Bank 
desta capital 11. 531 contas, comprehendendo contas corren
tes, contas particulares, contas limitadas, depositos fixos e 
deposites de avisos prévios. 
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Até 30 setembro ultimo- data do ultimo balancete co
nhecido - dessas 11.531 contas foram transferidas para o 
supplicante apenas 2 .138, tendo sido liquidadas ou transferi
das para outros estabelecimentos 1. 037, e ainda existindo, de
pendendo das ordens dos respectivos cllentes, 8. 356, isto é, a 
maioria. 

Resumo das contas em 30 setembro 1936: 

Transferidas para o supplicante .....•............ 
Não transferidas para o supplicante ..•..•........ 
Existentes no British Bank ....•...•.............. 

2.138 
1.037 
8.356 

11.531 

Quanto aos saldos das contas que não foram transferidas 
ou liquidadas, quando se encerrar a liquidação, e que ainda 
hoje montam a muitos milhares de contos de réis, serão todos 
depositados judicialmente, á disposição dos ' respectivos 
clientes. 

Portanto estamos em face de uma liquidação de direito 
e de facto, liquidação verdadeira, liquidação real, com a qual 
furidicamente nada tem a ver o supplicante, que, como acclo
nlsta do Banco em liquidação aguarda o seu termo, para re
ceber o valor das suas acções. 

§ 

Quanto aos funccionarlos do British Bank, até o presente 
momento já foram exonerados 141, dos quaes 32 pediram logo 
no inicio da liquidação a propria exoneração, tendo sido dis
pensados pelos liquidantes 109. 

Dos 109 que foram dispensados pelos liquidantes, 101 re
ceberam na melhor harmonia a indemnlsação que lhes foi 
offerecida de accordo com a lei 62, e apenas 8, entre os quaes 
o reclamante, a recusaram. 

Outrosim dos 109 empregados dispensados pelos liquidan
tes 66 acham-se collocados no Banco applicante, cumprindo ao 
supplicante informar que dos 66 que collocou, 64 são brasi
leiros natos, ficando assim desfeita a allegação odiosa, que 
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tem sido feita pela imprensa, de que estão sendo perseguidos 
oa tunccionarios brasileiros, e beneficiados os estrangeiros . 

Quanto ás indemnisações, já foi paga até este momênto a 
IOJDJDa de Rs. 1.161:648$200, achando-se á disposição dos 8 
tunccionarios que as recusaram, as quantias respectivas na 
Jmportancia total de Rs. 79:852$500 , 

Temos, portanto, em resumo: 

a) funccionarios exonerados a seu proprio 
pedido ...... ........................ . 

b) funccionarios dispensados pelos liquidan
tes e que receberam a indemnisação da 
le162 ............................... . 

c) idem que recusaram a indemnisação ..... 
d) funccionarios brasileiros collocados no 

Ba.nk of London ..................... . 
e) idem, idem, estrangeiros •••...•...••..• 
I) total das indemnisações pagas ...•....•. 
g) total das indemnisações recusadas 

XI 

32 

101 
8 

64 
2 

1 .161 :648$200 
79:852$500 

Do exposto, resulta logicamente a conclusão de que a 
decisão da Junta de Santos é contra direito expresso: 

1.0 ) porque o funccionario reclamante não foi jámais em
pregado do supplicante; 

2.0 ) porque é manifesta a incompetencia da Junta para 
resolver um litigio que interessa collectivamente a toda uma 
classe de funccionarios; 

S. 0 ) porque a decisão foi proferida sem fundamento em 
qualquér prova; 

4. 0 ) porque, sl. por um lado o supplicante não responde 
pelos funccionarios do British Bank, por outro lado não existe 
qualquér litigio entre os funccionarios do British Bank e os 
liquidantes deste, porque os liquidantes não se recusam ao 
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pagamento da indemnisação legal de accordo com a lei 6 
applicavel á especie, como claramente ficou accentuado no j · 
ridico parecer do lllustrado Procurador Geral do Trabalh 
tendo V. Exl por seu despacho se conformado com esse p 
recer; 

5.0 ) porque, desde que os liquidantes estão promptos 
pagar as indemnisações devidas, não se justifica por fo 
alguma a intervenção das Juntas de ConcUiação, como mui 
claramente ficou accentuado na conclusão do Parecer do P 
curador Geral, nas seguintes palavras textuaes: 

Assim, submetto o presente processo á aprecia 
ção do Sr. Ministro, deixando de propOr a remessa 
Junta, em virtude de se declararem dispostos os em 
pregadores ao pagamento immediato das indemnis 
ções legaes aos empregados. 

§ 

Nestas condições, pedindo venia para offerecer como par 
te integrante desta petição, em memorial impresso, as allega 
ções que os liquidantes do British Bank apresentaram no pro 
cesso que correu nesse Ministerio, e invocando os doutos su 
plementos de V. Ex., o supplicante, confiando plenamente n 
alto e esclarecido criterio de V. Ex., espera, como um acto 
justiça, seja deferida a presente petição e declarada null 
por ser manifestamente contra direito, a decisão da Junta 
Concillação de Santos, pela qual o supplicante foi injus 
mente condemnado a reaclmittir o funcclonario Fausto d 
Santos FUho, que jámais foi seu funccionario. 

Juntam-se, alem de uma procuração e do memorial i 
presso acima alludido, os seguintes documentos: 

doc. 1) Certidão verbo acl verbum do processo instaura 
perante a Junta de ConcUiação e Julgamento de Santos. 

do. 2) Folha do Diario Officlal contendo o Parecer d 
Procurador Geral do Trabalho e o despacho de V. Excellenc 
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doc. S) Certidão do Departamento Nacional da Industrta 
Commercio contendo, na integra, a acta da assembléa que 

deliberou a Uquidação do British Bank e a procuração dos U
quldantes aos seus procuradores no Brasn . 

Nestes termos, 

Rio, 12 novembro 1936 . 

pede deferimento. 

OI advopdo., 

ANTENOR VIEJRA DOS SANTOS. 

JULIO SANTOS FILHo . 
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A PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 



Sr. Dr. Dorval Lacerda, DD. Procurador do Trabalho: 

The British Bank of South America Limited, em liquida
por seus advogados abaixo assignados, correspondendo 

amistoso convite de V. Ex., para um entendimento com 
digno Syndicato dos Bancarias, com o elevado proposito de 

dtvergencias entre os liquidantes do Britlsh Bank e os 
l(ímccionarios, e reportando-se á conferencia realisada, 

a presidencia de V. Ex., no dia 18 do corrente, na qual 
mustre advogado do Syndicato expôz o seu ponto de vista e 

~-IIE!rtu um accordo entre o British Bank, o Bank of London 
as funccionarios daquelle, cumpre o dever de expôr a V. Ex. o 

.- se segue, desobrigando-se assim o segundo abaixo assi
pado do compromisso que assumiu de examinar com a me
Jhor bôa vontade a suggestão do Syndicato, e trazer uma 
lllpOSta a V. Ex. no dia de hoje, ás 14 horas, dia e hora 
marcados por V. Excllencia. 

I 

The British Bank of South America Limited, com matriz 
em Londres, e Flliaes no BrasU, nas praças de Recife, São 
Salvador, Rio, São Paulo, Santos e Porto Alegre, é uma socie
dtzde anonyma, cuja maioria das acções pertencia ao Anglo 
South American Bank. 

Tendo o Bank of London and South America Limited 
8dqulr1do o activo e passivo do Anglo, recebeu, entre os bens 
do activo, as acções do British. 

De sorte que o Bank of London passou a ser o maior 
acclonista do Britlsh Bank, como anteriormente o era o Anglo 
American. 
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Antes porém de ser feita a effectiva transferencia 
acções para o Bank of London, reuniram-se em Londres 
accionistas do Brltlsh Bank, em assembléa extraordlnaria, 
dia 13 de Agosto ultimo, e deliberaram a liquidação do 
Bank, da mesma maneira que tal deliberação poderia ter 
tomada depois da transferencia das acções para o seu 
possuidor. 

De accordo com a deliberação da assembléa, o 
Bank está em liquidação extra-judicial desde 13 de 

Portanto o Britlsh Bank é hoje uma sociedade ancln'll..
em liquidação regular, o que quer dizer que todos os 
estabelecimentos vão desapparecer, vão fechar as suas 
de direito e de facto. 

§ 

O extracto authentico da acta da assembléa geral, 
deliberou a liquidação, consta do seguinte documento 
damente legalisado pelo Consul do Brasil em Londres e 
Minlsterio das Relações Exteriores: 

Eu abaixo assignado, Joseph Phlllipp 
tabeillão e traductor publico na cidade de 
certifico e dou fé: 

que o documento em lnglez que vae annexo 
tem o texto verdadeiro e exacto duma deliberação 
vidamente votada na assembléa geral 
da sociedade anonyma bancaria denominada 
British Bank of South · Amerlca Llmited 
mente em curso de liquidação voluntaria) 
nesta cidade no dia de hoje; 

que a assignatura apposta no fim do mencio
nado documento, do Sr. Alexandre Cosser, liquida
tarlo do referido Banco, é verdadeiro e que elle é 
competente para passar copias e extractos das actas 
da assembléa geral do mesmo Banco, por ter a seu 
cargo o correspondente livro. 
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ll mais certifico: que o referido documento em 
metes, traduzido textualmente por mim, é do teôr 
que ae segue: 

The British Bank of South America Limited -
Numa assembléa geral extraordinaria da supra dita 
aocled_ade, devidamente convocada e celebrada em 
louthem House, Cannon Street, Londres, E. C. 4, 
em quinta-feira, 13 de Agosto de 1936, foram devida
mente votadas as deliberações que seguem: delibe
raps: 

1 .. ) QuB A SociEDADE SEJA LIQUIDADA VOLUNTARIA-

Jall'n: 
2.0 ) que HARoLD REAl>, morador em Londres, E. 

C. 2, London, Wall Buildins, 5, FRANK STUART SALS
BUBY ToLL, domictliado em Londres, E. C. 2, Frede
rlcks Place 3 e Al.ExANDER Cossu, morador em Lon
dres, E. C. 2, Toknhouse Ward 6/8, SEJAM NOMEADOS, 
• P:BLO PRESENTE FICAM NOMEADOS, LIQUIDATARIOS PARA 

08 J'INS DA DITA LIQUIDAÇÃO, e que todOS OU qualquer 
dos poderes dos Uquidatarios possam ser exercidos 
por dois quaesquer delles conjunctamente e por cada 
um delles separadamente. 

Certifica-se que isto é copia fiel. A. Cosser, Uqui
datario, 13 de Agosto de 1936, old Broad Street, 116~ 
Londres E. C. 2. 

E para constar onde convier, passo a presente 
certidão, que assigno e faço sellar com o meu sello 
official em Londres aos 13 de Agosto de 1936. In 
teatimonium veritatis, J. Phtlllpps Crawley, notario 
publico. 

(Segue-se o reconhecimento da firma do notaria 
pelo consul do Brasil em Londres, e o reconhecimento 
da firma do Consul pelo Ministerio das Relações Ex
teriores). 

Deliberada, dessa forma legal, pela assembléa dos accio
Jdstas, a liquidação, e nomeados os liquidantes em Londres,. 

sua vez esses liquidantes constltuiram seus procuradores 
IID Brasll os Srs. Alfred Henry Sharp e Cyrus Ladeveze Plais-
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tow Trapaud, com plenos poderes para praticarem todos os 
actos concernentes á liquidação das Filiaes no Brasil. 

Quer o extracto da acta, quer a procuração dos liqui
dantes, dentro do prazo legal de trinta dias foram registrados 
nas repartições competentes no Brasil, isto é, na Directoria 
das Rendas Internas (Fiscalisação Bancaria) no Departa
mento Nacional do Commercio, e nas Juntas Commerciaes 
dos Estados onde existem Filiaes do British Bank (dec. 14.728 
de 16 de Março de 1921, art. 29 e dec. 93 de 20 de Março 
1935, art. 5). 

Por conseguinte o British Bank está em liquidação regu
lar, cumpridas todas as formalidades, quer da lei ingleza, 
quer da lei brasileira, e dentro de breve tempo, liquidados 
todos os negocios, não existirá a sociedade anonyma British 
Bank, nem no Brasil, nem em parte alguma do mundo. 

Seja dito entre parenthesis, e está saltando aos olhos de 
toda gente, com a evidencia da luz solar, que si o British 
Bank fosse uma grande fonte de lucros os seus accionistas 
não deliberariam o seu fechamento. A liquidação do British 
Bank tomou-se conveniente e só por isso foi deliberada. 

u 

Como consequencia da liquidação, o British Bank cessou 
immediatamente os seus negocias normaes, passando unica
mente a praticar os actos necessarios para cumprir os seus 
contractos e solver os seus compromissos, procurando ao mes
mo tempo acautelar os direitos e interesses dos seus clientes 
e empregados, no que tem sido efficientemente coadjuvado 
pelo Bank of London and South America Limited, que tem 
dado o seu inteiro apoio e a sua assistencia aos liquidantes, 
facilitando-lhes todos os meios para que a liquidação chegue 
a seu termo sem perturbação da vida commercial dos seus 
clientes, e com o aproveitamento immediato do maior nu
mero possivel dos empregados do British Bank. 

Mas os dois Bancos, como duas pessoas juridicas distin
ctas, que são e sempre foram, continuam cada qual com a sua 
dlrecção propria, com inteira autonomia, estando apenas o de 
vida normal prestando auxilio aos liquidantes do outro, mas 
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tem o seu destino ligado juridica-
:e.aco em liquidação. Em ultima ana

aWdlla e ampara a liquidação do 
de ordem moral, para que o credito 

eaffra o menor abalo, para que a sua 
tn~~HIII de banqueiro de um momento para 

~Q1JIIlquer razão de ordem jur1d1ca. 
tnglezes, que sempre traba-

.-.relta harmonia, e que em harmonia con
um em vida normal, e o outro em llqul
sabe que é principio fundamental obser
pelos banqueiros inglezes o auxllio reei

tua ae tome necessario ou conveniente, de ma-
tndlto dos bancos inglezes fique sempre intacto, 
aa hiatorla dos bancos inglezes um unico caso 

com preJulzo de quem quer que seja. A palavra 
rllcada dos d1ccionarios dos banqueiros da In-

In 

compromissos do British Bank, que terão de ser 
dl accordo com os respectivos contractos e com a 

01 que o prendem aos seus funcclonarios, os quaes 
181' dJspensados á medida da diminuição dos nego-
_. dispensado o ultimo, que será naturalmente o 

do ultimo edificio do banco que fôr vendido. 
tancelonar1os, que são e sempre foram empregados 
Ba.Dk, e não do Bank of London, não estão ligados 

of London por nenhum vinculo jurid1co. O Bank 
dentro do programma que se traçou de awdllar a -.v. vae aproveitar o maior numero possivel, e só aqui 

Ji collocou sete delles, mas sem que fique de qualquer 
prejudicada a indemnisação legal que elles têm a rece

nceberio dos liquidantes do British Bank, e, como não 
collocarem-se os bons funccionarios bancarios, sendo 

e notorio que o funccionalismo do British Bank é 
o que vae succeder na pratica é que os funccionarios 

Bank of London não puder aproveitar, dentro de muito 



-32-

breve prazo estarão collocados em outros estabelecimentos. 
São ao todo pouco mais de trezentos, dlstribuidos pelas Filiaes 
do Rio, São Paulo, Santos, Porto-Alegre, Recife e São Salva
dor, praças essas onde são estabelecidos varlos Bancos, e onde 
portanto elles encontrarão relativa facilidade para se collo
carem. Em São Paulo as facilidades são tão grandes, que 
varios delles já se despediram, perdendo, já que se exonera
ram espontaneamente, o direito á indemnisação, porque en
contraram maiores vantagens em outros estabelecimentos. 

Por conseguinte a liquidação do BritiSh Bank não está 
creando nem creará nenhuma crise de desempregados. Pelo 
contrario, cada qual delles vae receber uma indemnisação que 
lhe assegurará a subsistencia por mezes, e quanto á maioria 
por mais de anno, o que quer dizer que todo selles terão diante 
de si a tranquillidade de um prazo longo para conseguirem 
novos empregos, podendo além disso contarem desde já com 
a estima, o apoio e o 'prestigio, quer dos liquidantes do British 
Bank, quer dos Directores do Bank of London. Não tem pois 
a realidade nada de desalentadora para os funccionarios do 
British Bank, sendo que com relação a todos aquelles que se 
collocarem lmmediatamente, a liquidação do British Bank 
vale bem um bilhete da sorte grande premiado. Em duas pa
lavras: O British Bank vae distribuir cerca de cinco mil contos 
de indemnisação por um numero relativamente reduzido de 
funccionarios, espalhados nas seis mais importantes praças. 
do Brasil. 

Abençoado paiz este nosso, cujas leis offerecem tão prom
pto e efflciente amparo aos trabalhadores, e dignos estran
geiros os que procuram respeitar tão escrupulosamente a nossa 
lei, trabalhando aqui honradamente, collaborando para a 
nossa economia, aqui installando estabelecimentos modelares, 
e aqui fazendo liquidações em que se jogam com centenas de 
milhares de contos de réis e com uma clientela de milhares de 
firmas comme1 Aaes, sem que se dê o menor abalo no credito,. 
sem que esta ~c:~.sta clientela se veja privada por um segundo 
siquer dos recursos pecuniarios que o seu banqueiro em liqui
dação já não lhes pode assegurar, e em que os seus funccio
narios ficam desde logo cercados de garantias com que não 
pode contar qualquer outra classe de trabalhadores no Brasll~ 
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IV 

•• aos compromissos com os funcciona
contractos especiaes, a liquidação do 

J8IU)ada claramente na lei 62 de 5 de 
1, 2 e 4, que estabelecem: 

o., &lllegUl'ado ao empregado da industria _..,CID. nio existindo prazo estipulado para 
•cao do respectivo contracto de trabalho, e 

rtr despedido sem justa causa, o direito de 
.upregador uma indemnisação paga na base 

ordenado que tenha percebido na mesma 

Art. 2.0 A lndemnisação será de um mez de or•ldo por anno de serviço ettectivo, ou por anno e 
•110 Igual ou superior a seis mezes. Antes de com

o primeiro anno, nenhuma indemnisação será 

Art. 4.0 O beneficio creado por esta lei prevale
no caao de dissolução da firma, empreza ou 

• vê a lei é de uma clareza insophismavel ,abran-
08 empregados, quer da industria, quer do com-

DIDguem ignora, porque é elementar em direito com
a figura typica do commerciante é o banqueiro, 

DOI80 Codigo Commercial, art. 119, nos seguintes 
.. IUIVlocos: 

Art. 119. São considerados banqueiros, os com
merclantes que têm por profissão habitual do seu 
commercto as operações chamadas de Banco. 

se auatentar que a lei 62 não se appllca aos ban
como pretende o Syndicato, que pleiteia, como se verá 
adJante, uma lndemnisação arbitraria, é preciso que 

negando que banqueiro não é commerciante, para 
á conclusão de que bancario não é empregado do 
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commercio, ficando assim revogado o Codigo do Commercio11 

que inclue os banqueiros entre os commerciantes. Mas isto 
afinal o mesmo é que negar o dia claro quando o sol está bri· 
lhando nas alturas I 

Entretanto o benemerito Syndicato dos Bancarios, natu· 
ralmente por um estudo apressado da questão, aconselhou os 
funccionarios do British Bank a recusarem a indemnisação 
legal que lhes foi offereclda, accrescida. de mais um mez de 
ordenado, e não fôra a intervenção concilladora e esclarecida 
de V. Ex., a esta hora talvez os liquidantes do British Bank 
estariam constrangidos, com grande pezar, a depositarem 
judicialmente a indemnisação recusada, estabelecendo-se a 
discordia entre o empregador e os empregados, para estes se
rem afinal vencidos nos tribunaes, porque, como vimos, os li· 
quidantes estão agindo de accordo com a lei clara e expressa. 

De sorte que é com intimo prazer que os liquidantes do 
British Bank trazem esta exposição serena a V. Ex., para que 
o Syndlcato, melhor informado do criterio justo e legal e dos 
elevados intuitos com que está sendo conduzida a liquidação 
do British Bank, possa acohselhar os seus associados com exa· 
cto conhecimento de causa. 

v 

Na exposição verbal que o digno advogado do Syndicato 
fez perante V. Ex., presentes o Presidente e o Vice-presidente 
do Syndicato, o segundo abaixo asslgnado, como advogado dos 
liquidantes, e o gerente principal do Bank or London, espe
cialmente convidado por V. Ex., o que aquelle illustre advo
gado allegou foi o seguinte: 

1.0 ) que ao Syndicato o que interessa fundamentalmente 
é a estabilidade dos bancarias, instituida pelo dec. 24.615 de 
8 julho 1934, que creou o Instituto de Aposentadoria e Pen· 
sões dos Bancarios, e regulamentada pelo dec. 54 de 12 se
tembro de 1934, que approvou o regulamento daquelle Insti
tuto; 

2. 0 ) que como consequencia do principio da estabilidade, 
tendo o Bank of London adquirido a propriedade do estabele· 
cimento Brttish Bank, os funccionarios, que eram do British, 
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.. 11111os do London, de sorte que não devem 
IDdemntsação dos liquidantes, mas devem, os 

""lltladctl pelo London, contar o tempo de ser
Brltlsh Bank, e os que não forem aprovei
bademnlsados, não pelo British, mas pelo 

com o citado regulamento 54 de 12 setem
mmca de accordo com a lei 62, porque esta 

.. bancarias; 
... Dtf= que para que isso tudo fique muito claro 

o Bank of London, de um lado, e o Syndi
como procurador dos funccionarios do British, 

uma acta, na presença do Procurador Geral 
que tambem a assignará, e nessa acta, que será 

do accordo proposto, o Bank of London garan· 
de serviço dos funccionarios que passarem para 
e fixará, de accordo com o Syndicato, a indemni-

paga aos funccionarios que não poderem ser apr~ 

a analysar serenamente, com inteira bôa fé, os 
e a proposta do Syndicato. 

VI 

de tudo devemos ponderar que o Syndicato, que 
eeu maximo objectivo a intangibilidade do principio 

Mlllldlade, afinal acaba sinão negando, pelo menos en
.. lldo esse principio, porque entende necessario que se 

documento em que o Bank of London o reconheça 
•unente. Ora, si esse principio é um postulado legal, 

Impõe a todos os bancos, independentemente de qual-
accordo ou documento, de sorte que o precedente de um 

para que um determinado banco o reconheça, é entra
pondo em duvida a sua existencia legal. 

rat:retlmto, o pagamento da indemnisação pelos llquidan-
tiD Brittsh Bank, como consequencia da lei, isto sim im

em respeito á estabilidade, porque afinal de contas a in
•BÇILO legal substitue a estabUidade, sacrificada pelo fe
•nto do estabelecimento. 
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Note-se que foi a lei 62, quando estabeleceu que a disso
lução ou liquidação voluntaria não é justa causa para a des
pedida, que salvou o principio da estabilidade no caso de ex
tincção de estabelecimentos, porque em face do regulamento 
54 de 1934, a liquidação extingue o direito de estabilidade. 

Com effeito, o art. 89 do regulamento 54, assegura a es
tabilidade, salvo o caso de fallencia ou extincção do estabeleci
mento, e o art. 92, que analysaremos detidamente mais adian
te, reaffirma o mesmo principio. 

De sorte que a se applicar, como pretende o Syndicato, o 
regulamento 54, e não a lei 62, o principio da estabilidade es
taria sacrificado, porque a verdade verdadeira é que o caso do 
British é pura e simplesmente de liquidação. 

VII 

Invoca, porem, o Syndicato a parte final do art. 92 do re· 
gulamento 54. Eis o artigo na Integra: 

Art. 92. A liquidação de um estabelecimento por 
motivo do seu encerramento definitivo, extingue o di
reito de effectividade assegurado aos seus emprega
dos, não se considerando, porem, como tal, a extinc
ção de flliaes, agencias e serviços bancarias annexos, 
nem a simples transferencia da propnedade do esta
belecimento. 

o argumento do Syndicato pode ser formulado nos se
guintes termos: a simples transferencia da propriedade do es
tabelecimento não extingue a establlidade, e como no caso o 
que houve foi transferencia do estabelecimento, que passou do 
Anglo American para o Bank of London, os funccionarios que 
eram do British Bank passam a ser funccionarios do London. 

Data venia, o Syndicato está laborando numa confusão de 
idéas. O estabelecimento commercial que sempre pertenceu á 
Sociedade Anonyma British Bank, continúa a pertencer a essa 
mesma Sociedade Anonyma, que continúa a ser a mesma pes
soa juridica, e que tinha como seu maior accionista hontem 
o Anglo, e hoje o London. · 
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'-mplo derrama sobre o caso uma claridade que 
olhos. Dentro de breve será vendido o edificio em 

tJih está estabelecido nesta cidade, e que lhe per
Ora. como o proprietario vendedor é a pessoa juridica 
Jlulk em Uquidação, a escriptura terá que ser outor

I'JII-ltquidantes, e não pelo Bank of London, méro acclo
tue nenhuma ingerencia tem na administração do 

Portanto o dono do edUlcio, como de todo o estabe
_.IW, conttnúa a ser o British Bank, que o está Uqul

por interm.edio dos seus liquidantes. 

vm 

1lu demos de barato, para argumentar, que estamos em 
de um caso de transferencia de propriedade, tal qual a 

contra a evidencia das causas, o Syndicato dos Ban
e que por força dessa transferencia todos os emprega

da British Bank passaram a ser empregados do Bank of 

Qual a consequencia? 

Relponde o Syndicato: quanto aos que ficam trabalhando 
Bank of London, continuam com todos os seus direitos e 

anmtias que tinham até então, nada tendo a receber. Mas 
aos que forem despedidos terão que receber uma in

llmnllaçãlo que ninguem sabe a quanto anda, que depende 
um aceordo ou de um arbitramento judicial. 

Raclocinemos em face de um caso concreto: um dos vi
de uma das Fillaes do Banco, que recebia o ordenado de 

•13()10 por mez, e a quem foi offerecida a indemntsação de 
de cinco contos de réis, de accordo com a lei 62, recusou 

... IDdemnlsação e pediu vinte contos de réis, como poderia 
ter pedido cincoenta ou mesmo cem. E' evidente que o Banco 
Dlo pode ser agradavel ao vigia, e o caso terá que se resolver 
por um processo judicial, longo e dispendioso, e nesse processo 
aa peritos judiciaes, na falta de uma lei que regule o calculo 
da lnclemntsação dos bancarias, não terão outro caminho a 
Dio ser o de appllcar por analogia a lei 62, de accordo com 
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uma regra universal de direito, consagrada, allás no art. 7 da. 
Introducção do Codigo Civil, que dispõe: 

Art. 7. Applicam-se, nos casos omissos, as dispo
sições concernentes aos casos ana'logos, e, não as ha
vendo, os principias geraes de direito. 

De sorte que praticamente a these do Syndicato arrastará. 
todos os funccionarios, que forem dispensados, a manter plei
tos judiciaes demorados, para ao cabo de um ou dois annos 
cada qual receber tarde e a más horas, já reduzida por custas 
e honorarios, a mesma quantia que o British Bank está prom
pto a pagar desde já, sem lucta judicial, sem custas, sem ho
norarios de advogados. 

Evidentemente o Syndicato não se esclareceu sufficiente
mente e a consequencia foi dar aos bancarias um conselho que 
os prejudica na bolsa, na sua tranquillldade e tambem no alto 
conceito em que elles são tidos. 

IX 

Ha porém na suggestão ou proposta do Syndicato, um 
ponto que merece uma attenção especial. Queremos nos re
ferir á hypothese, aventada pelo Syndicato, de assegurar o 
Bank of London, por um accordo, aos empregados que cal
locar, o tempo de serviço prestado ao British Bank, não rece
bendo esses funccionarios nenhuma indemnisação dos liqui
dantes. 

Percebendo claramente a situação, foi para esse ponto que 
V. Ex. pediu a especial attenção do segundo abaixo assigna· 
do, porque effectivamente nessa parte a proposta do Syndl
cato é conclliatoria e razoavel. 

Ora, entre o Bank of London e cada funccionarlo que ad
mittir podem ser livremente convencionadas quaesquer garan
tias, mas a questão é que os liquidantes do British Bank não 
podem entrar em qualquer combinação com os seus funccio
narios da qual resulte ficarem elles privados da indemnisação, 
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tal combinação seria illlcita e nulla de pleno direitop 
_..,. do art. 14 da lei 62, que estatue: 

Art. 14. São nullas de pleno direito quaesquer 
convenções, entre empregados e empregadores, ten
dentes a impedir a appllcação desta lei. 

Bote-se que o accordo alvitrado seria muito conveniente 
a11Uih Bank e ao proprlo Bank of London, como seu aceto

porque representava uma grande economia. 
llu a nullldade insanavel ahi ficaria eternamente vician
Wlcita convenção. Portanto vê V. Ex., que nessa parte, 

•tmtlo não é accelto, não porque os bancos não o queiram 
maa porque não o devem acceitar, por envolver uma 

-:zo da lel. 

X 

Do exposto o que se conclue é que, quer para maior segu
do principio da estabilidade, da qual com justa razão o 

ID(UC&to é ardoroso defensor, quer para maior beneficio dos 
do British Bank, o melhor caminho a seguir é 

-alvf~r-~le o caso rigorosamente de accordo com a nossa le-
11118ÇI.O clara e liberal. 

Como já vimos, o caso é pura e simplesmente de llquida
regular. Não ha que cogitar de transmissão de proprie

nem de fusão, incorporação ou encampação, o que aliás 
1llo melhoraria em nada a situação dos funccionarios. 

Já vimos tambem que a lei applicavel é a lei 62, que as
III'JI'B ao empregado do commercio a indemntsação no caso 
de ltquldação, salvando assim o principio da estabilidade, em
quanto que o regulamento- 54, invocado pelo Syndlcato, con
llldera a establlidade extincta pela llquidação, e como a lei 62 
6 posterior ao regulamento 54, nessa parte ella revogou esse 
lfiiUlamento, garantindo melhor os empregados. 

De mais, a lei 62 é clara, é justa, é equitativa. Abrange 
num mesmo circulo, com a mais rigorosa lgualdade, todos os 
empregados do commercio e da industria brasileira. Isto é o 
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·que está dito inequivocamente, no artigo inicial da mesma 
lei nas suas primeiras palavras: é assegurado ao empregado da 
industria e do commercio etc .. Isto é o que está aff1rmado em 
pareceres luminosos de juristas da grande estatura moral e 
intellectual de PIREs E .ALBUQUERQUE e W ALDEMAR FERBEIRA. 

Isto é o que já foi assentado em accordam memoravel da COr
te Suprema, que se acha publicado no Archtvo Judictarlo, vol. 
3'7, pag. 110, e do qual foi relator o preclaro Ministro LAUDO 
1u1: CAMARGO, em cujo voto lê-se textualmente: 

Não ha legislação no mundo que obrigue um pa
trão a ter contra sua vontade e a seu serviço um em
pregado. Por isso, tudo se resolverá no terreno pura
mente economico, com a indemnisação devida. Hoje 
não mais se poderá discutir a respeito, quando é a 
propria Constituição que, pelo art. 121, § 1.0 letra G 
dispõe que a legislação do trabalho observará, como 
preceito, a indemnisação ao trabalhador dispensado 
sem justa causa. Importa em dizer que, indemnisan
do, a propria dispensa não está sujeita á restricção 
alguma. E esta ind.emnisação está prevista em lei. 

Como se vê, o eminente relator, que é um antigo magis
trado, que conhece muito bem a grande responsabilidade que 
envolve as suas affirmações no recinto da COrte Suprema, e 
que por isso mesmo não será jámais capaz de avançar um pos
tulado sem segura meditação, affirma, tratando do caso de 
um bancario, que a sua ind.emnisação está prevista em lei. 
Ora, não existe na legislação brasileira, prevendo a indemni· 
'S&Ção dos empregados, outra lei que não a 62 de 5 de junho de 
1935. Portanto, é a essa lei que se refere o julgado unanime 
da COrte Suprema. 

Nestas condições, os liquidantes do Brttish Bank sentem
se inteiramente á vontade, com a consciencia tranquilla, por 
que nada mais estão fazendo do que respeitar escrupulosamen
te a lei, tal qual resulta da sua letra sem obscuridade, tal qual 
tem sido a mesma interpretada pelos grandes juristas e pelo 
mais alto Tribunal do Brasil. 
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-.tas as explicações que os liquidantes do Brltish Bank 
IIMllam a V. Ex., a quem elles e os abaixos assignados apre
•lal!ll as homenagens do seu respeito e da sua mais alta 

Rlo, 24 setembro 1936. 

o. a4't'Op.CSOI, 

ANTDOR VIBIRA DOS SANTOS 
JULIO SANTOS FILHo. 



J)espacho do Exmo. Sr. Ministro do Trabalho, In· 
clustria e Commercio, tomando conhecimento do 

Parecer do Dr. Procurador Geral do Trabalho 



DBSPAOHO 

Sciente. Prosiga-se como fôr de direito. 

PARECER 

Conforme se vê dos documentos de fls. 43 a 49, The British 
Bank of South America Limited está em phase de liquidação, 
autorizada esta por assembléa geral do dito estabelecimento 
de credito. O Sr. director geral do Departamento Nacional da 
Industria e Commercio, prudentemente observa, porém, no 
seu parecer de fls. 50, que ainda se não conhecem as conclu
sões da liquidação. De qualquér sorte, o procedimento desta 
~uradoria, na phase actual de liquidação voluntaria do 
The British Bank, teria de rigorosamente se ater á forma legal,. 
embora a situação de facto- acquislção das acções do British 
Bank, entre os bens do activo do Anglo South America Bank, 
pelo Bank of London- autorizasse a hypothese da incorpo
ração do primeiro ao ultimo. Assim, tudo quanto não fosse 
applicação da Lei n. 62, em beneficio dos empregados do 
British Bank, teria de decorrer, na phase actual da liquidação,. 
de méro entendimento amistoso e conciliatorio entre empre
pdores e empregados, por intermedio da Procuradoria. Esta, 
em varias reuniões a que compareceram representantes de 
uns e outros, tudo envidou, no sentido da acceitaçio, por parte 
dos empregadores, de uma formula que ampliasse, em favor· 
dos empregados, as vantagens aos mesmos asseguradas pela 
citada lei. Não se mostraram os empregadores infensos ao 
exame de uma proposta que em tal sentido lhes fizessem os 
empregados, por nosso intermedio, conforme se vê do relatorio 
do Br. procurador Lacerda. Razões que desconhecemos ou de: 
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cuja apreciação nos dtspensamos, retardaram a apresentação 
da proposta, determinando esse retardamento a acceitação, 
por parte de grande numero de empregados, de soluções par· 
ciaes, sem audiencia do Syndicato Brasileiro de Bancarias, o 
qual representava, no Ministerio, o pessoal do British. E' bem 
de vêr que esses accordos parciaes enfraquecendo a actuação 
do Syndicato, tornaram inviavel, a esta altura dos entendi
mentos entre empregadores e empregados, outra formula que 
não a da pura e simples observancia pelo British Bank, da 
Lei n. 62, sem prejuizo de futura applicação da Lei n. 54, se 
as conclusões da liquidação em curso caracterizarem a incor
poração do British ao Bank of London. Assim, submetto o 
presente processo á apreciação do Sr. Ministro, deixando de 
propôr a remessa á Junta, em virtude de se declararem dispos
tos os empregadores ao pagamento immediato das indemnl
zações legaes aos empregados. 

I 

I ,, 
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A ACT A, NA INTEGRA, DA ,ASSEMBLÉA GE
RAL DOS ACCIONISTAS DO BRITISH BANK, 
NA QUAL FOI DELIBERADA A LIQUIDAÇÃO 

DO MESMO BANCO 



ACJrA 

Assembléa Geral Extraordinaria dos accionistas de THE 
• BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA LIMITED, celebrada 

em Londres, E.C.4, Southem House, Cannon St., na quinta· 
feira, treze de agosto de mil novecentos e trinta e seis, ás quin· 
ze trinta horas.- Presentes: - Sir Bertram Hornsby, Presi· 
dente; Senhores Goudge, Balfour, Dalziel e Drexel, Adminis
tradores; Senhores Bartholomew, Oldfield, Wagstaff, Eustace, 
Todd, Hepbum e Beazley, Accionistas. - Assistiram: - Se
nhor F. W. Harvey, Secretario; Senhor D. C. Tewson, dos 
Senhores Slaughter & May, Procuradores. O Secretario leu o 
aviso convocando a assembléa. O Presidente propôz a seguinte 
deliberação como deliberação especial: - Que a Sociedade seja 
liquidada voluntariamente. A proposta foi secundada pelo 
Senhor Balfour, foi então submettida á Assembléa e os accio
nistas votaram unanimemente a favor da deliberação. O Pre
sidente em seguida declarou adoptada a deliberação como de
liberação especial. O Presidente propôz a seguinte deliberação 
como deliberação ordinaria: - Que Harold Read, morador em 
Londres, E. C. 2, London Wall BuUdings, 5, Frank Stuart 
Salsbury Tull, domiciliado em Londres, E. C. 2, Frederick's 
Place 3 e Alexander Cosser, morador em Londres, E. C. 2, 
Tokenhouse Yard 6/8, sejam nomeados e pelo presente ficam 
nomeados liquidatarios para os fins da dita liquidação e que 
todos ou qualquér dos poderes dos liquidatarios possam ser 
exercidos por dois quaesquér delles conjuntamente e por cada 
um delles separadamente. A proposta foi secundada pelo Se
nhor Balfour e foi então submettida á Assembléa. Mediante 
levantamento de mão todos os accionistas votaram a favor 
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da deliberação e o presidente em seguida declarou a mesma 
devidamente adaptada. (Assignad.o) B. Homsby, Presidente. 
Certifica-se que isto é copia fiel. A. Cosser, Liquidatario. E 
para constar onde convier passo a presente certidão que 
assino e faço sellar com seu sêllo offlcial em Londres, aos 
vinte e dois do mez de septembro de mil novecentos e trinta e 
seis. Resalvo a entrelinha que diz: dos accionistas. In Testi
monium Veritatis - (assignado) : - J. Phllllps Crawley -
Not. Pub. 



IV 

PARECERES DE JURISCONSULTOS 



Consulta 

The Brttish Bank of South America Limited, com matriz 
em Londres, e Flliaes no BrasU, nas praças de Recife, São Sal
vador, Rio, São Paulo, Santos ePorto Alegre, é uma sociedade 
anonyma, cuja maioria das acções pertencia ao Anglo South 
Amerlcan Bank. 

Tendo o Bank of London and South Amerlca Limited 
adqulrldo o activo e passivo do Anglo, recebeu, entre os bens 
do activo, as acções do British. 

De sorte que o Bank of London passou a ser o maior 
accionista do British Bank, como anteriormente o era o Anglo 
American. 

Antes porém de ser feita a effectiva transferencia das 
acções para o Bank of London, reuniram-se em Londres os 
acclonistas do British Bank, em assembléa extraordlnaria, no 
dia 13 de Agosto ultimo, e deliberaram a liquidação do Brttish 
Bank, da mesma maneira que tal deliberação poderia ter sido 
tomada depois da transferencia das acções para o seu novo 
possuidor. 

De accordo com a deliberação da assembléa, o Brttish Bank 
está. em liquidação extra-jucUcial desde 13 de Agosto. 

Portanto o British Bank é hoje uma sociedade anonyma 
em liquidação regular, o que quér dizer que todos os seus es
tabelecimentos vão desapparecer, vão fechar as suas portas, 
de direito e de facto. 

Em face do exposto, pergunta-se: 
1.0 ) pelo facto de ter adquirido a maioria ou mesmo a to

talidade das acções do British Bank tomou-se o Bank of Lon
don responsavel pelo activo e passivo do mesmo Brttish Bank? 
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2. 0 ) A acquisição pelo Bank of London do activo e passivo 
do Anglo Am$-lcan, comprehend~do aquelle activo, entre 
outros bens, as acções do British Bank, traz como consequen
cia passarem os funccionarios do British Bank a serem func
cionarios do Bank of London, tendo-se em vista o dec. 54 de 
12 setembro de 1934, notadamente o seu art. 92, parte final? 

3. 0 ) os funccionarios do British Bank que forem despe
didos em consequencia da liquidação do respectivo estabeleci
mento, deverão ser indemnisados, como os empregados do 
commercio em geral, nos termos da lei 62 de 3 junho de 1935, 
ou têm direito a uma indemnisação especial, a ser fixada por 
accordo ou arbitramento, tendo-se em vista o principio da es
tabllidade regulado pelo cit. dec. 54 de 12 setembro 1934? 



Parecer do Ministro Pires e Albuquerque 

Tendo em attenção os factos expostos na consulta, a lei, 
a jurlsprudt:ncia e a doutrina, respondo: 

Ao primeiro item: 

"Pelo facto de ter adquirido a maioria ou mesmo 
a totalidade das acções do British Bank tornou-se o 
Bank of London responsavel pelo activo e passivo do 
mesmo British Bank? 

Evidentemente não. Esse facto de se vir a reunir em uma 
só mão a maioria ou a totalidade das acções do British Bank, 
quaesquér que tenham sido as circumstancias que o determi
naram, não lhe modifica a natureza: elle continua a ser uma 
sociedade de capitaes, uma sociedade anonyma. 

E o caracter essencial desta classe de sociedades é a limi
tação da responsabtlidade de cada um dos sacias á importan
cia correspondente ao numero de acções com que entra para 
a formação do capital social. 

"O traço especifico, essencfal, que a distingue 
das outras formas de sociedade, escreve CARVALHO DE 

MBNDoNÇA, é a responsabilidade limitada de todos os 
socios. Essa responsabilidade limitada é a nota pre
dominante nas definições que da sociedade anonyma 
nos dão diversos codigos e leis estrangeiras" (In pa
gina 298). 
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Les caracteres ãtstinctijs de la societé anonyme 
sont demeurés Zes mtmes au milieu de moàijication8 
sj importantes qu'ont subies Ze regles qui Zes regis
sent. Ces caracteres sont au nombre àe trota. 

a) TO'Uis les assocUs ne sont tenus que jusqu'a con
curence de Zeurs mises; 

b) La personne des associés n'y est nullement prtse en 
consiãeration ..........•......................... 

(LYON-CABN ET RENAULT- II- n. 697). 

IZ suo carattere essenziale sta in cio che essa é 
una societá a responsabilttá limitata per tutti i soctt; 
che nessuno di essi é obbUgato personalmente pei 
àebiti soctali. Essa non ojjre in garanzia ai suoi cre
ditori né iZ patrionoino dei soei, né quelle di toluno 
di essi, ma solamente il proprio. 

(VIVANTI - Trat. dá Dto. Comm., II 412) . 

E' em substancia o que dispõem as Leis de 1882 e de 1890 
e repetem os decretos de 30 de Dezembro de 1882 de 4 de Ju
lho de 1891 quando no artigo 1.0 declaram: 

As companhias ou sociedades anonymas, se dis
tinguem das outras especies de sociedades pela divt
são do capital em acções, pela responsabilidade limi
tada dos acciontstas e necessidade do concurso pelo 
menos de sete socws. 

e quando nos arts. 4 e 15 insistem: 

Os socios são responsaveis sómente pela quota 
do capital das acções que subscrevem ou lhes são 
cedidas. 

Uma unica excepção existe a essa regra de direito univer
sal - é o caso de, reduzido a menos de 7 o numero dos accio
nistas continuar a sociedade a funccionar, "se dentro do prazo 
de 6 mezes não fôr preenchido o numero legal". (Leis de 1882 
e de 1890 art. 17 n. 5- 2.• allnea). 
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Essa não é a hypothese, pois que, segundo informa a con
sulta, o British Bank não continuou a funccionar, entrou em 
liquidação, e Isso por deliberação da assembléa geral, antes de 
ser feita a transferencia effectiva das acções para o Bank of 
London. 

Aliás, independentemente de tal deliberação, quando, por 
ter adquirido o acervo do Anglo Bank, se viesse a tornar o 
Bank of London acclonista unico do Brltlsh Bank, a conse
quencia legal seria a dissolução deste. 

As sociedades anonymas dtssolvem-se: ............................................. 
Pela reducçllo do numero dos soéios a menos de 

sete. 
(Lei de 1890, art. 17) . 

Assim pois e em conclusão: como acclonista, possuidor da 
maioria ou mesmo da totalidade das acções do Brltlsh Bank:, 
sociedade anonyma em liquidação, o Bank of London não res
ponde pelb actlvo e passivo deste, responde tão sómente "pela 
quota, do ca,pittJl das acções que sobscreveu ou lhe fora,m ce
didtJB". 

Ao segundo item: 

A acquistçllo pelo Ba,nk ot London do acttvo e 
passivo do Anglo America,n, comprehendendo a,quelle 
a,ctwo, entre outros bens as acções do Brtttsh Bank, 
traz como consequencia pa.ssarem os tuncctona.rtos do 
Brtttsh Bank a serem tuncctona.rtos do Bank of Lon
don, tendo-se em vtsttJ o decr. n. 54 de 12 de Setembro 
de 1934, notadamente o seu a,rtigo 92, pa.rte final? 

Respondo tambem negativamente. 
E' absurdo que não merece refutação imaginar que por 

ter adquirido de um terceiro acções do Britlsh Bank ficou 
sendo o Bank of London proprietario deste. 

O art. 92 do decreto de 1934 cogita na sua parte final da 
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hypothese da "transferencla da propriedade do estabeleci
mento''. 

No caso em apreço não houve "transferencta de proprie
dade de estabelecimento, não houve siquér transacçio entre 
o British Bank e o Bank of London, o que se deu foi tão só
mente transferencia de acções de um accionista para outro, 
cuja situação não se modificou. 

Não vejo em que lei ou em que principio de direito se pu
desse fundar a pretensão de constituir este segundo accionls
ta na obrigação de transferl.r para o seu estabelecimento os 
funccionarios da sociedade em liquidação. 

O que prevê e determina o art. 92 é a conservação dos 
empregados no estabelecimento que passa a outro dono; quan
to aos empregados do estabelecimento que se fecha, o que dis
põe o artigo é que perdem o direito á effectlvldade. 

"A liquidação de um estabelecimento por motivo 
do seu encerramento definitivo exttngu.e o diretto de 
effectivtda.de tusegurado aos seus empregados, não se 
considerando porém como tal a exttncç4o de fUtaeB, 
agencias e serviços bancartos annexos, nem a Bfm.. 

ples transterencta da propriedade do estabelectmento. 

Como quér que seja, o Bank of London, pessoa distlncta 
do British Bank, não tem que ver com as obrigações deste, 
quér para com seus empregados, quér para com terceiros; a 
sua responsabllidade, como accionlsta, é circumscripta, segun
do a lei, á "quota do capital das acções que adquirio". 

Ao terceiro item: 

Os funcctonartos do Brtttsh Bank que forem des
pedidos em consequencta da liquidação do respectivo 
estabelectmento, deverão ser tndemntsados como os 
empregados do commercto em geral, nos termo da Let 
n. 62 de 5 de Junho de 1935, ou thn dtretto a uma tn
demntsação especta.Z a ser fixada por accordo ou arlri
tramento, tendo-se em vtsta o prtnctpto da estabtlt-
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dade regulado pelo decreto n. 54 de 12 de Novembro 
de 1934? 

Como se vio, o decreto n. 54 de 1934 declara extincto o 
direito de effectividade do empregado no caso de liquidação do 
estabelecimento: De sorte que por este decreto nenhum direito 
teriam a uma indemnisação os empregados do British Bank, 
em liquidação. 

A indemnisação que possam pretender ha de fundar-se 
necessariamente no art. 4 da Lei n. 62 de 1935, que regula 
a situação dos empregados do commercio e da industria em 
geral e é extensiva aos empregados bancarias, segundo já de
cidio a Suprema Côrte. (Acc. N. 6.525 de 8 de Janeiro de 1936). 

"0 beneficio creado por esta lei prevalecerá no 
caso de dissolução da firma, em preza ou sociedade". 
(art. 4). 

Consiste o beneficio no "direito de haver o empregado 
uma inãemnisaç4o", que será "de um mez de ordenado por 
anno de serviço effectivo ou por anno e jracç4o igual ou supe
rior a seis mezes". (Art. 1 e 2). 

Tem-se portanto, que a indemnisação que venham a re
ceber do British Bank aquelles empregados resultará, não da 
effectividade conferida pelo decreto de 34, pois que esta cessa 
no caso de liquidação, mas do preceito do art. 4 da Lei de 35; 
representará o beneficio creado por esta lei. 

Pelo decreto de 34 nenhum direito teriam: a liquidação 
do estabelecimento extingue o direito á effectividade - Pela 
lei de 35 outro não podem ter senão o direito á indemnisação 
que ella estipula no art. 2. 0 • 

Não ha de ser, está claro, a lei anterior que o recusava, 
mas a lei posterior, creadora desse beneficio, que regule a 
fixação da indemnisaçio que o representa. 
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Hoje a indemnisação a que tenham direito os empregados 
do commercio e da lndustrla, comprehendldos os bancarlos, 
rege-se pela Lei de 1935, quér se trate de injusta demtssio, 
quér de dispensa por dissolução da sociedade. Neste ultimo 
caso ainda com maioria de razão, porque só esta lei o prevto. 

Districto Federal, 1 de Novembro de 1936. 

A. Pnu!:s E .ALBUQUEBQUl!l. 



Parecer do Dr. Levi Carneiro 

A nova Constituição federal, de 1934, incluiu entre os 
preceitos que a legislação do trabalho consignaria - a inde
nisação ao trabalhador dispensado sem justa causa (art. 121 
§ 1.0

, 9). Para cumprimento dessa determinação constitucio
nal, foi elaborada a lei n. 62, de 5 de Junho de 1935, que re
gulou a indenisação devida no caso de ser dispensado, sem 
justa causa, o trabalhador, definiu os motivos que constituem 
causa de tal especie, e ao mesmo tempo estabeleceu os casos 
em que o empregado poderá dispensar-se do serviço. 

Não tratou a lei da alteração que possa occorrer na pro
priedade do estabelecimento. Nem tinha porque tratar desse 
assunto. Tal clrcunstancia não tem influencia alguma na 
materia regulada; não altera as relações entre patrão e em
pregado; não aumenta nem diminue os direitos de um em re
lação ao outro. Conforme a velha regra sabidlssima - nin
guem pode transferir mais direito que o que tem. Logo - o 
adquirente do estabelecimento assume as obrigações e res
ponsabUidades do alienante. Por isso, a lei n. 62 encerra um 
só dispositivo, que é o do art. 3.0 , formulado nos termos se
guintes, em que se alude á transferencia da propriedade: 

"A mudança na propriedade do estabelecimento, 
assim como qualquér alteração na firma ou na dire
ção do mesmo, não afetará, de forma alguma, a con
tagem do tempo de serviço do empregado para a in
denisação ora estabelecida". 

E' uma simples aplicação do criterio que temos assentado. 
Nem mesmo na contagem do tempo de serviço infiue a trans-
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1'erencia da propriedade, a mudança havida na propriedade 
do estabelecimento. O tempo de serviço continuará a ser con
tado seguidamente, acrescendo ao que prestar o empregado 
ao novo proprietario o que já anteriormente prestára ao seu 
antecessor. 

2- No caso da consulta, trata-se de empregados de um 
estabelecimento bancaria. Não ha duvida, porem, que se lhes 
aplica a citada Lei n. 62, referente a todos e qualquér em
pregados da industria ou do comercio, por isso mesmo que, 
entre estes, aquelles se incluem. Os dispositivos anteriores, 
constantes aliás de um simples regulamento, que o dec. n. 54 
de 12 de Setembro de 1934 expediu para o Instituto de Aposen
tadoria e Pensões dos Bancarias, não podem prevalecer sobre 
os da lei citada. 

Nesse mesmo regulamento, porem, está decl&!"ado, expres
samente, que "a simples transferencia da propriedade do es
tabelecimento" não se considera o seu encerramento defini
tivo, nem lhe acarreta a liquidação, que esta, sim, extingue 
o direito de efetividade assegurado aos empregados (art. 92). 
Para estes ultimas casos foi que a lei ulterior dispôz, como 
vimos, proporcionando ao empregado dispensado a indenisa
ção correspondente ao tempo de serviço. 

3 - Ora, a transferencia de ações de uma sociedade ano
nlma, de uma "corporation", de uma "joint stock company" 
- não acarreta a transferencia da propriedade dos estabele
cimentos comerciais respectivos. Porque? porque tal sociedade 
tem personalidade distinta dos socios que a compõem. Ela, só 
ela - e não os seus acionistas, ou socios - é dona dos estabe
lecimentos. Mudem, embora, os acionistas, alguns ou todos 
eles, não mudará, por isso, a propriedade dos estabelecimen
tos - que serão sempre da mesma sociedade, e sómente dela. 

O que caracterlsa as sociedades dessa especie é, precisa
mente, a limitação da responsabtlidade de cada socio ás ações 
que possua. 

"A company limited by shares is a company in 
which the liabtlity of its members is limited to the 
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amount umpald on 'their shares" ("Law without law
yers, pag. 375). 

O acionista tem só essa obrigação - a de pagar-lhe o 
montante prefixado. 

Pode dizer-se que esse é um principio de Direito universal, 
acolhido, sem discrepancia, por todas as leis contemporaneas 

". • . after the liability of the share holders to 
contribute the amount of capital, agreed upon at the 
creation of the company has been exhausted, no fur
ther power to make calls or levy assessments can 
exist, unless provided by the express terms of the 
charter". MoRAwmz - Prtvate corporatt.on, vol. I, 
pags. 135, § 132). 

Desse principio - decorre necessariamente o reconheci
mento de que é a propria sociedade o sujeito ativo e passivo 
dos direitos decorrentes das suas relações, isto é - da sua 
personalidade juridica. 

Mesmo os que mais restritamente admitem a personaU
dade juridica das sociedades não a recusam ás sociedades ano
nimas e ás sociedades em conmandita por ações (vide MICBoun, 
La theorte de la personnalité morale, s.a ed., vol. I, pags. 497-8). 

Mas a doutrina predominante é a que GIORGI condensou 
nestas palavras: 

"Tutte le società di commercio, qualunque sia n 
tipo con cui si costituiscono, venendo ad essere anti 
collettioi distinti dalle persone dei soei, godono per
cio stesso la personalltà giuridica" (Persone Gturtdke, 
vol. VI, paga. 332 e sgs.) . 

Em nossa lei comercial, o principio fundamental, que aca
bamos de recordar, acha-se, clara e precisamente, consagrado: 

.. 
"Os socios são responsaveis sómente pela quota 

do capital das àções, que subscrevem, ou que lhe são 
cedidas" (art. 15 do dec . 434 de 4 de Junho de 1891; 
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lei n. 3.150, de 1882, art. 2.0, § 2.0 ; Dec. n. 8.821, 
de 1882, art. 4.0 ; Dec. 164 de 1890, art. 2.0 § 2.0 ). 

Dele decorre, como dissemos, a personalidade da socie
dade comercial, especialmente da sociedade anonima, distinta 
dos socios que a compõem - aceita pela universalidade dos 
nossos comercialistas (vide CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado 
de Direito Comercial, vol. I, pags. 75 e segs.). 

4 - A aquisição de ações integralisadas de uma socie
dade anonima, ou, em geral, de responsabilidade limitada -
não acarreta, pois, para o adquirente nenhuma outra respon
sabilidade. A nada mais fica obrigado. As obrigações que a 
subscrição da ação creára, acham-se satisfeitas. Nada mais 
se lhe pode exigir. 

Por outro lado, não adquire, como vimos, a propriedade 
ou a posse direta dos bens da sociedade. Esta, e só esta, con
tinúa a ser a proprietaria e possuidora deles. 

Não se alteram essas conclusões inelutaveis e indiscuti
veis, pelo simples fato de ser adquirente das ações uma outra 
sociedade anonima, ou, em geral, de responsabilidade limitada. 
Mesmo que adquira todas as ações de outra sociedade - nem 
por isso uma sociedade se confunde com outra. Perante a 
nossa lei, como perante outras leis estrangeiras, a aquisição 
de todas as ações de uma sociedade, por uma só pessoa, natu
ral ou civil - poderá acarretar a extinção daquela. Extingue
se a sociedade que não tem mais o numero minimo legal de 
acionistas, precisamente porque as duas sociedades se não con
fundem, se não reunem em uma só. 

A reunião das duas sociedades ocorrerá sómente quando 
assim se delibere expressa e regularmente. Os orgãos compe
tentes deliberarão, para esse efeito- a sua fusão. E sómente 
assim as suas obrigações se transfundem, e a nova entidade re
sultante assumirá a responsabilidade de todas as obrigações 
anteriores, de uma e de outra sociedade. 

Mas a fusão de duas sociedades - nos termos expressos 
da nossa lei (art. 165 do dec. 8.821, de 1882; art. 213 do dec. 
434 de 1891) - se considera sempre como a constituição de 
nova sociedade. Depende, portanto, das mesmas formalidades 
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que se exigem para tal constituição. Não se confunde, não se 
pode confundir, de modo algum, com a simples transferencia 
de ações de uma sociedade a outra sociedade, que as adquiriu 
de terceiro. 

Na doutrina estrangeira, é certo, ha quem considere que 
a fusão de duas sociedades não acarreta a creação de uma so
ciedade nova. Mas, não se admite facilmente a tusão. 

"Mais une semblable union intime ne peut se 
produire que sous le couvert de circonstances bien dé
terminées: il taut que les deux sociétés s'unissent 
complétemente, sans reserve, de manUre a ce que pas 
une parcelle des él.éments qui constitual.ent l'un des 
deux ~tres moraux fusl.onés ne demeure en dehors de 
l'~tre moral que, sous une apparence nouveUe, en
globe les deux sociétés primitl.ves" (CooPER RoYBR, 
Sociétés anonymes, 4.a ed., vol. m, pags. 683). 

Mas a fusão sem creação de nova sociedade, a fusão "por 
anexação", que se deve chamar "encampação" -não consti
tue, em verdade, 1'usão, mas a absorção de uma sociedade por 
outra- que subsiste, inalterada substancialmente. 

Si se considerasse fusão a aquisição da totalidade das 
ações de uma sociedade por outra - sómente poderia ser em 
sentido improprio, sem acarretar, portanto, ã transferentt.a das 
responsabilidades de uma sociedade á outra. No caso vertente, 
nem houve, porem, aquisição de todas as ações - mas apenas 
da maioria delas. 

5 - Na hipotese apresentada pelo consulente, ocorreu, 
após a aquisição das ações de uma sociedade, por outra, a 
terceira, a deliberação da assembléa no sentido de proceder
se á liquidação da sociedade, de cujas ações se trata. 

As circunstancias acentuam, pois, mais fundamente, a 
procedencia dos princípios que expendemos, e sua aplicação ao 
caso. 

As ações aludidas do British Bank já pertenciam a uma 
outra sociedade- Anglo S. Amerlcan Bank. Nunca se terá 
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pretendido confundir o British Bank com o Anglo South Ame
rican Bank. Porque então, se ha de confundir, com o British 
Bank, o Bank of London, simplesmente porque este adquiriu 
as ações do mesmo British Bank, que pertenciam ao Anglo 
South American Bank? Evidentemente, é um absurdo. 

Por outro lado, o caso apresenta bem distintas as duas 
especies juridicas. O Bank of London adquiriu o ativo e pas
sivo do Anglo South American Bank- e essa operação é que 
se poderá considerar fusão por anexação. Quanto, porem, á 
aquisição da maioria de ações do British Bank, que se in
cluiam no acervo do Anglo South American - e que o Bank 
of London adquiriu conjuntamente com todo o ativo e pas
sivo desse estabelecimento- assim, o Bank of London apenas 
se substituiu ao Anglo South American Bank, sem fusão al
guma, nem por creação de nova sociedade, nem por anexação, 
antes subsistindo as duas sociedades ,isto é, o Bank of Lon
don e o British Bank. 

Mas - dir-se-á - o British Bank está em liquidação. 
Ainda este fato corrobora que a aquisição das ações do British 
Bank pelo Bank of London não acarretou fusão das socie
dades, nem extinguiu a primeira dessas sociedades. Não e 
não. Tanto assim que a liquidação do British Bank se está 
operando em virtude de uma resolução ulterior, de sua assem
bléa geral. Em virtude dessa liquidação, assim deliberada, é 
que o British Bank vai extinguir os seus estabelecimentos no 
Brasil. O caso é, assim, caracterisado e inconfundivelmente 
de extinção de estabelecimento, e não de transferencia de pro
priedade. 

6 - Isto posto - passamos a considerar e a responder, 
sucessivamente, os quesitos apresentados. 

Ao 1.0 quesito- Pelo fato de ter adquirido a maioria ou mes
a totalidade das ações do British Bank tor
nou-se o Bank of London responsavel pelo 
ativo e passivo do mesmo British Bank? 

Resposta: Não. Pelo fato de ter adquirido a maioria 
ou mesmo a totalidade da sações do British 



-67-

Bank não se tomou o Bank of London res
ponsavel pelo ativo e passivo do mesmo Bri
tlsh Bank. 

Ao 2 questto - A aquisição pelo Bank of London do ativo e 
passivo do Anglo American, compreendendo 
aquele ativo, entre outros bens, as ações do 
Britlsh Bank, traz como consequencia passa
rem os funcionarias do Britlsh Bank a serem 
funcionarias do Bank of London, tendo-se 
em vista o dec. 54 de 12 de Setembro de 
1934, notadamente o seu art. 92, parte final? 

Resposta: Não. O dispositivo legal citado diz apenas 
que a transferencia da propriedade do esta
belecimento não extingue os direitos dos em
pregados; mesmo no caso, não houve essa 
transferencia - ha liquidação da sociedade 
e consequente extinção do estabelecimento. 

Ao 9.0 questto- Os funcionarias do British Bank, que forem 
despedidos ~ consequencia da liquidação 
do respectivo estabelecimento, deverão ser 
indenisados, como os empregados do comer
cio em geral, nos termos da lei 62 de 5 de Ju
nho de 1935, ou têm direito a uma indenisa
ção especial, a ser fixada por acordo ou ar
bitramento, tendo-se em vista o principio da 
estabilidade regulado pelo cit. dec. 54 de 12 
de Setembro de 1934? 

Resposta: Os empregados a que se alude devem ser in
denisados, como os empregados do comercio 
em geral, nos termos do art. 2.0 da lei n. 62 
de 5 de Junho de 1935. Não seria caso, em 
hipotese alguma, de indenisação arbitrada. 
Si se devesse aplicar o art. 92 do Reg. n. 54 
de 1934, teriam eles o direito de continuar 
em serviço no estabelecimento - que ape-
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nas mudára de dono pela transferencia da 
sua propriedade. Mas, o estabelecimento, de 
que eram empregados, o British Bank, extin· 
guiu-se em virtude da liquidação dessa so
ciedade resolvida pela assembléa geral dos 
seus acionistas. Si se entendesse, porem, que 
subsiste ainda o mesmo estabelecimento não 
haveria como negar a este o direito de des
pedir tais empregados. A legislação vigente 
resalva sempre esse direito ao empregador, 
ainda que o obrigue ã indenisação quando 
não tenha justa causa. Assim, a dispensa 
poderia fazer-se, até independentemente de 
qualquér indenisação havendo justa causa, 
nos termos do art. 5.0 da lei 62 - inclusive 
por força maior, devido a motivo de economia 
"aconselhada pelas condições economicas e 
financeiras do empregador, (art. 5.0 , letra j, 
§ 1.0 ). E, quando se não reconhecesse tal mo
tivo de força maior, ou outro admitido pela 
lei, a indenisação cabivel seria sempre a que 
garante o art. 2.0 da lei n. 62 - isto é, de 
um mês de ordenado por ano de serviço efe
tivo, ou por ano e fração egual ou superior 
a 6 mêses, ou seja a mesma inden!sação de
vida na hipotese de extinção do estabeleci
mento, que é, como vimos, a que, verdadei
ramente, ocorre na especle em exame. 

Sub censura. 

Rio, 19 de Novembro de 1936. 

LEVI CARNEIRO. 
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DR. LUIZ CAVALCANTI FILHO 

T A &IELLIAo 

39, MIGUEL OOUTO, 39 
Telephone 28•8808 

Certidão 
Eu, Dr. Luiz Cavalcanti Filho, Serventuario do 17.0 Officio de Notas desta Cidade do Rio de Janeiro, 

certifico que, revendo o llvro14e de procuraçao deste Cartorio, nelle a folhas 118 acha-se lavrada a procuraçao do 
teor seguinte : 

Procuração bastante que faz 
The 1t1sh ot outh A 1m L1rn1ted,em liquidação. 

SAI liA 1\1 os que este publico instrumento de procuraçao bastante virem que, no anno do nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Christo de miJ novecentos e 37 e aos ~ dias do mez dlbril , nesta Cidade do 
Rio de Janeiro, Cnpital da Republlca dos Estados Unidos tio H'iiSTI perante mim, Tahelliao comparece com a outoreante 

The Br1t1eh Bank ot South Amertca L1 tted,em 11qu1daçio,eom sede 
1dre . ftlia 1 nesta c1 ~d , ren resentado por seu liquidante 

Alexander coaser, e este por seus procuradores no 111 Altred 
HtnrJ'.SharD e OJrua ladeveze . lalstow Trapaud,con:torme procura-
çao ja re tracta nestae notaa 

reconhecido como o proprio pelas duas testemunh11s abaixo asslgnadas, e estas por mim tabelliao de que dou fe, 
e perante eUaa disse me que por este publico instrumentll, nomeava e constitula seu bastante procurador 

balho, 
do, 1 

plos 1111 tados e os es c1 s d requerer o a tcrnar a
e1so ,apresentar defesa por es crlvto ou oralmentt, scompanhar tod <M1 
oe , o doe vroeessoa,aas termos e ~ t1QOee, trans1g1r,t1can-
do rat1f10! dos os pod e 1mpreesos. 



• 

concede todos os poderes, em Direito permittidos, para que, em nome delle Outoraau.te , como se presente fosse , 
possa em Juizo ou fóra delle, requerer, allegar, defender, todo o seu direito e justiça, em lJUaesquer causas ou 
demandas, clvels ou crimes, movidas ou por mover, em que ehe Outoraante for Autor ou Réo , em um ou 
outro fôro; fazendo citar, offerecer acçoes, Ubellos, excepçnes, embargos, suspeições e outros quaesquer artigos; contraditar, 
produzir, Inquirir reinquirir e contestar testemunhas; dar de suspeito a quem lh'o fôr ; compromissar·se, ou jurar 
declsoria e supletoriamente por elle Outorgante , fazer prestar taes compromissos e dar taes juramentos a quem convier; 
assistir aos termos de Inventaries e parti lhos, com as cltaçoes para elle; assignar autos, requerimentos, protestos, contra· 
protestos e termos, Rinda os de confissao, negaçao, louvaçao e,..desistencla: appellar, aggravar, ou embargar qualquer sentença 
ou despacho, e seguir estes recursos até maior alçada; fazer extrahir stntenças, requerer a execuçao dellas, e sequeatros; 
assistir quaesquer actos judlclarios, para os quaes lhes concede poderes !Ilimitados; pedir precatorias, tomar posse; vir 
com embargos de terceiro senhor e possuidor; juntar documentos e tornal·os a receb~r; variar d~ acçOes e intentar outras 
de novo, podendo substabelecer esta em um ou mais procuradores, e os substabelecidos em outros, ficando os mesmo pode· 
res em vigor, e revogai-os, que~~endo ; seguindo suas cartas de ordena e avisos particulares, que sendo preciso, serao 
considerados como parte desfa. E tudo quanto assim for feito pelo seu dito procurador, ou substabelecido, promette haver por 
valioso e firme, reservando para sua pessoa toda a nova citaç&o. Assim o disse , do que dou fé. e me pedi este lns· 
trumento, que lhe li, e ás testemunhas, e achando-o conforme, acceit e, asslgna com as testemunhas abaixo. 

-Eu.Noe de 0~1v 1 a,a j 
11t o,su o. lfr 
Car 11 .Silvio • -
ma da 

-C' 

Cert. e Sello S 
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J N.&\C ONA DO o I u, 

ACCORDÃO 

P. 17.011/M 
1937 

. -Vlrt n,... e exa.m.tnac1os os autos da nNsente reelaaaçao pela 

oual o svm,ic t o f1 ,"Jp B1.neP.r1os de são Paulo, pleitea a re1ntegra.c;ão 

nos S'?~ (iOS do 'me Bank of. tondon and South Amer1ea L1m1ted, oa.ra 

os ern'f\ ~ .. J. os b ~ t1car·1os : Francisco de PaUla Reimão Hellmeister, Fran 

c1scc Paulino Ne o e .~noldo Lorenzett1, despedidos do The Br1t1Sh 

Bank or sout.n P,imr1 ~a TJ.m:l.ted, nos t~rmos dos documentos de fls. 7, 

8 e g: 

C< tsidera..~do oue o Synd1cato dos Bancar1os de Sa.Õ Paulo 

não se mostrou habilitado como mandatario dos oancar1os ~rejud1ca-

--dos, · e ~ue, assim, nao tem comnetene1a legRl para r~clamar em nome 

delles; mss, 

const~eaando que, ~entre elles apenas Francisco de Paula 

Relmão Hellme1 ster reclamou d1,..ectamente a este conselho pelos docu

mentos de tls. 29 e 32 , Just'if'1cando o ~ronunc1amento éJa Camara, na 

nart e t\e rue re la na~Ro tâo sómente ; 
.. 

~on 1 ~ram'o oue o reclamante Francisco de Paula Re1mao 

- Hellm 1st '" .. 'lf ~ :. . · '~ t er mais t1e dois a'ltlos rte serviços e~rect1vos 

t : ú .. 

.... o ) ' 

. . .. •. 

I " 

1 rh }e.nk of South Amertca Limited, sen"'o dem1! 

, . .... o tal ta grave, o ou~ não é cont~stado no nro

l~ - o P. cUr1g1.,a contra 'Jl\e Banl( or London an(! south 

A' , -· . r · · · · , 1"~~ ou e, oor 1 sso me ":'fflO, res'Ç)onde nela garan-t:1a ~a e2_ 

te:' 1.1 •y t. .J , ( o ~"'ll)t"e~tlos com ma! s de dois ~os f'le servi c os; 

co.1s1~ ernndo ou e The Br1 t1sh Ba.nk or south Amer1ca L1m1 ted 

foi , com e r;e nome, autor1sa1o a funcc1orJRr no Brasil nelo decreto na 

( 



~ ~\.WIIMDu1r,. ~ 
~ ~ 

h~ • I a • ti'_.. ,.. ~oíl! 

. 1...., rA 
592, de 17 de outubro de 189l, e aue nen."'luma moo1f1c ~a~e~~ .. ; 
sorrren e ~ · estabelecimento banc~r1o com conhecimen q~~~iCD ; 

~- ~ 

N ~ ~ 
na.tz pela Ftscalj saçs.o Ba.nc1.Jr1a, ex-vi do decreto n~ I ~s;-~e ~~ e 

NACION~\. ~~ 
Março de 1921, nor,ue todos os deo":"etos posteP.iores que pr am a 

., 
refeP1da auto ri za.Gao, cond1c1ona.rnm o seu tuncc1onamento aos tennos 

do deerto n~ 592 cjt~do; 

con.1cie o.r.do oue, não obstante The Br1t1sh Ba.nk or south 

Am~r1ca r.:tm1.tt'Jd .1am...'J.1s t.er tido outro nome no Brasil, to~av1a, a. F1! 

calisa~ão B ncarta informa, e do~umentos do nrocesso comprovam, que 

The Anglo Soutn. Amerl.can Bank L1m1 te<l em 1920, arlt"'U1r1u o controle 
"' das acqoes do The Br1t1sh Bank or south America L1m1ted, e, em Agos 

to de 1936 foi r~solVida a ;ua. 11qU11aqão voluntar1a (Banker•s Al

manack 1936-1~37), não tendo sido a mesma 11qu1ctacâo commun1ca~a á 

"' F1scal1sa~ao Bancaria - camo manda a le1 - art. 17 do Dec. nQ14.728 

de 15 de Mar~o de 1921; 

cons1 dermndo oua a matriz do The Br1t1sh Bank or south A

merica t,Jm:l te<l era em Londres e runccionava no mesmo ed1f1c1o do 'lbe 

Anglo south Am~r:t r1r-1n Banl{ L1m1 t ed; 

conAl: Y ando oue, como informa a F1scal1sação Bancaria,com 

apoio no 11~ ..1 ;o do "Report on Econom1c end Commerc1al cond1t1ons in 

Brslsil ', de Setembro de 1936 (nubl1caçâo nar~ uso otf'1c1al), The -

Ba.nk of London and South America L1m1ted, absorveu The British Bank 

of s,JUth Americn Limlted, em v1rtude de 11ou1~acão voluntaria, tor

nando-se assim a un1ca 1nc;t1tutcão no Reino unido na~. operar no B~ 

S11; 

Con ;1rte Jt1o oue, t~nto é assim oue, no Brasil estão se te -
chando toda~ RS ig~ n1ns do The British Bank of South Amer1ca L1'll1ted 

e sens A oc1os t ~ I ! f · "11os ao The Bank of London and South Amer1ca 

L1m1ted, o ("1\le. 1á9, cons~a de documentos no orocesso; 

Consj :· eranõo oue The Bank or London and South America Ltd. 

J ": ·o"!·veu in·t ~1 n , t e 'h~ Br1 tish BP...nk of south Ame rica L1m1 ted, (Di 
• 



I L fiECRB 
• .e 1<"· s Int~rna~ - Thesouro ~c1onal - M~~1s~;rJR. êi Fa~ 
- 1 a ~'53)· ~ ' ~ 

"' ~ · '(/ "-'-'~--- •• M\~ ~ 
Cons1deran~o qu~ nao procede, no Brasil, a ll~o-

' • :> 

,., 
luntarja do '!'he Br1ttsh 'Banl< or Ame-r-ica l1m1teõ, nor nao ter sido ol:l 

servado o <lecre o n: 14.728, de 15 de M--1rqo de 1921, e. assim, 'J"he 

B~tnk of rcmt'lo"'l lnd south Amer1ca L1m1ted, ficou sendo a me.tr1z c1o Th• 

Er1t1sh nk Of' '1U1h Pl'tlel_'"ica, e, corno tal, reSl'lOns~vel por tooos OS 

seus ne~;o • 1o ~ n : "!'Omissos no :3ras11 ; 

~y ~ · ~1· l ,io oue, pelo art. 18 ão Dec.n~ 14.?~8, Citado, 
rv o 1 ta.l ~ . , ) , nco estrangeiro resl'lOntte 'Pelas oneracoes ~~s su; 

succttrr.acs · ) .~ fl, e nue, en nenhum cqso se ~~mitte resnonsavel o 

' o sucC"ursal (~1o Brasil) pelas o'briga"'Ôes contrah ( 'l~ • ~i3l o ! 

; :; ~- t ·! (lnl outros n!:!1zes; 

, \~1 : n~o ~ue, ~lo~ 1~ ~o art. 18 c1ta~o, mes~o homo-

o ; ; . ~ , .. ,, "'t"\{j ('ll.l~ ~'11-r r fallenc1a ~e um 'P.Anco P.Strang~1r 4 não ~o 

nrg,s11 • 

co ~ 1 .) ~ '.. o nue , no~ 1 sso mesmo, 'T'h~ Bf\nl( o r London a.nd 

j c~ r "" :1 t ' ~·1"0\ resnons~vel -por to~os os nego~1os do Th 

Br1 . I ._ Bank Limite1, rue elle e.nso""Veu (fls. ~5~) 

~, J t ' cn1o .. n , m1 . '- -rtguram as garantias legges aos em-prega.d 
l 1t ,. 

J .... -""' ... , ) lh1 

~o 

1' 

.u 

m~ to t ~r.l •1 o 

.. · ve, n · (~ 

'1 '1 A. ' ""t L1m1 tttd, em Virtude t1a leg1slAeSO 30 

'~S1] ; 

o t:"U~1 ', pP.lo art .. L~ ~o Dec. n~ ~A 615, ~e 9 r,e 
ra• '11n ~ ~stab111~& · p .. 'f\lnc~1on~l pa.ra os emryre 

· :>m "is -11=1 ~.ois s.nnos 1'113 ~erv 'r~? no mernto esteh~lec 
N ~ 

.. '1 t!~:~o serem r'iem1 t 1~.os s~nPo en1 ,~;.~tu~e de fal"'a 

.,. l.n,..u~~~·1 ~- o P.dm1nj st!'"~t1vo; 

~ons1 ~erando C"Ue o reclamante t~m ma1 s ~e r1o1s ~013 ~e s 

1 ~.1'1 

,, 
I 

' 
~ L 

l.i • .> 'le 

,., 
m~s~o ~ tab~lec1mento banc~rio, nao ten~o n~~ ·,~~ 

"' .n o r•u , ,10 caso r'lo reclamante, n~o se snpl1c~ a 
AI 

-~ Ju ' .o .r 1935, por"'ue R 1ndemn1zacso oue ella regu 

só:n~nt€ se A t · ~ corn os empr~7gados c\o commercio e <1R. indust~1a oo.r 



os (tua.es não h~ja 1eg1s1~.cso esTJec1Al de contracto r:'e t~~~l~í'ô1 
est~tuj.n~o a '1StR.b1111ade funce1onal (c1ta.c1r-~ lei nf 62- art.lO); 

Q.esolv~m os mP.mbro~ r:'a Terceira ~.mara do consell'lo 
,.. 

:Jacionel t'l.o l'f'ralmll'lo, nor- unan1'll1~ade, a.ut:o~17..ar a retntegraeao do 

recl~rr.~nte, -- · nc~i~co ,e 'P~UlA. R~t"l;o HellmP.1ster, nos s~nr1cos do 

'M'le ·q~ · of. L')nd.on an(1 south Am'.:rtca Ll'fl1 t~d, CO'Tl os vencimentos e 

~dni~~ns rue nercehia no ~e Br1t.1s BRnk or south A~e~ic~ Limit~~, 
rece~en~o, t~m~em, os ordene~o~ atrazat'los ,u~nte o temno em ~ue o 

me~to esteve afasta~o dA ac+ivtda~e, pela susu~n~~o de seus venc1me 

tos m~nsoes. 

. 
qio de J~n~1ro, 10 de Agosto de 1937 

a.) - Am~rico Luc'olf Pres1~ente 

a) - Arthur Ba~tos !:.elator 

~1 nresente·- a) - N::;.terc1a da Silveira. - 2~ A.<U. do Procurador 

Geral 

Publlcaao no D1ar1o Of~1c1al em s.q.q~1 
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Ao . ~ 

Rio de Janeiro, fJ 
Procu'rador Gorai 
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M. T, 1. C.- CONS8LHO NACIONAL. DO TAABAI.HO 'J 
19 OUtubro ' 

1-1.711/BY - a.tl~lf 

Ir• D1 ot.or do •'l'be Bank ot London and Bout.h Allerloa Ltct•. 

Rua da Altan4eaa 

RIO W! J AJ!I!IBO 

De aocordo co o resol?ldo pela rimelra 

Cemara do Conselho ••olonal do Trabalho, em 8e8aão de 

4. do oorren e ••• co mn1oo ?08 aeT"é tacul elo, neat.a 

Beoret.arla, pelo prftso de 10 dlaa, T1at.a doa aut.oa do 

prooeaso em que Lula Gonval?ea de P eit.a8 reolaa con

t. ·a aua 4ea1aaão do "!he Brit.1ab Bant. ot aouth IJ rloa 

Lim t.e4•, atla de que preaentela a8 -zoe 8 que ent.en-

(Oawaldo 801 &'ea) 

Dlreot.or 4a Sea t.arla. 

.. 





J.s . 
O 
s~NTOs ,._ 

~ IL ~ 
)~<y ADVOGADO ~O 

RUA DO OUV ' DOR,SO•SI! 

•1-&VADO .. 

Kxmo. Sr. Presidente do Conselho Nacional do T.rabalh~: 

O BANK OF LONDON ANO SOU~ jMER!CÃ LIMIT.ED, estabelecido 

nesta cidade á rua da ~fandega na. 29/3~, foi notificado para se 

defender, perante este egregio Conselho, no processo n. 3.911 de 

1937, pelo officio n.l-1.71& de 1937, datado de 19 do corrente e 

recebido no dia 20, e que se passa a transcrever: 

Sr. Director do "T.he Bank of London and South ~erica 

ltua da ~fen dega 

RIO DE J,ANBIRO 

De accordo com o reao1v1do pela Prtmeira Ca

mara do Conselho Nacional do Trabalho, em sessão de -i 

do corrente mez, communico voa aer' facultado, nesta 

Secretaria, pelo prazo de 10 dias, vista doa autos do 

processo em que Luiz Gonqalves de Freitas reclama con

tra sua demissão do •Tbe Britiah Bank ot South ~·

rica Limited•, atim de que apresenteis as razões que 

entenderdes a respeito do assumpto am ~reqo. 

Ãttencioaaa aaudaqÕea 

(a) Oswaldo Soares 

Direotor da Beoretar11 
• 

O referido processo n. 3.911 de 1937 6 identico ao proces 

so n.l7.011 de 1936 que J4 foi julgado pela egregia Terceira Camara. 
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Nestas oondlqÕea, alem das allegaqÕes apresentadas pelo 

aupplioante no reterido processo n. 17.011 e que J' constam doa 

presentes autos no tolheto que constitue o doc. n.2 junto ' date-

za de tll. de Ib: BRITISH BJ.NK OF SOU'IH Ã.MERIC.A , o aupplican te, 

otterece, oom a presente petiqão, uma ·oopia doa embargos que oppoz 

ao aooordam da mencionada egregia Terceira Camara. 

Como se v8, pelas alludidas allegaqÕea e embargos, o aup

plioante est' sendo indevidamente chamado a re-.ponder por ex-empre

gados do BRIT.tSH BANK, que JAmais foram empregado& do aupplioante, 

e a respeito doa quaea o aupplioante não tem nenhuma responsabili

dade. 

Nestes termos, é da maia estriota Juatiqa que seJa jul

gada improcedente a reolamaqão • 

., ,__ V> ~ ~.-""") ..,., ~ ·J.,., ~ ~ Q r~ ....... c..-1' 



3.8. 

gado: 

? 

Por -bargoa ao aooordam protar1db1 pela 

egregia Terceira Camara do Conselho Nacional 

do Trabalho, 'tl.265 do processo n. 17.011 de 

1936, diz, como embargante, o B.ANK OF LONDON 

.AND soum MmUC.A. LDUTRD 

c o n t r a 

l 

o embargado YRANCISCO DE P.A.ULÃ REIMlO HELLMEIS~ 

TER, e sendo necessario 

I. m.ALYSE DO .A.CCORDJM EMBüG.ADO. 

lO 

P. que é a seguinte a conclusão do venerando accordam embar-

Resolvem os membros da Terceira Camara do Con
selho Nacionfl do Trabalho. por unanimidade, autoristr 
a reintefraoao do reclamante Francisco de Paula Reima~ 
Helimela er nos serviqos do BANK OF LONDON ÃND sou~ 
.AMERIC.A. LIMITJW, com os vencimentos e vantagens que pe 
cebia no !HE BRITISH BANK OF SOUTH ~ICÃ LIMI!ID, r 
cebendo tambem oa ordenados atrazados durante o tempo 
em que o mesmo esteve afastado da actividade, pela sus 
pensão de seus vencimentos mensaes. 

a• 

P. e se v8 do accordam que o embargado nunca toi tunociona• 

rio do embargante BANK o:r LOIDON e sim de um outro Banco -- 1HE BRI

TISH :amK. 

P. que o accordam, para autorisar o embargante a reintegrar 

um tuncoionar.lo que nunca toi seu tunooionario, assenta, como tunda• 

mento da decisão, que o embargante absorveu o Banco empregador. 

"" P. que nao existe nos autos nenhuma prova da allegada abaor• 
• 
~· O que consta dos autos ' que o embargante ' o maior accionia-

ta do BRITISH BANK, e, como tal, nenhuma responsabilidade tem pelo 

seu passivo, como se ver6 melhor adiante. 



P. que, para justificar a conclusão a que chegou, o veneran

do accordam desenvolve as considera~Õea mais sorprehendentes, que a

penas tornam patente que o julgado constitue, data venia, um manitea· 

to, grave e clamoroso erro judiciario. lia o accordam na integra, 

cujos fundamentos vão por n6s numerados ' margem, para maior clareza 

da analyae que passaremos a fazer de oada um dellea: 

Vistos e examinados os autos da presente recla
maqão, pela qual o BJidicato doa Bancarios de S.Paulo 
pleiteia a reintegreqao nos aer.i~os de THE BANK OF 
LONDON ÃND soum AMERIC.A. LIMITED, para os empregados 
bancarios Francisco de Paula Heimão Rellmeister, Fran
cisco Paulillo Neto e Ãrnaldo Lorenzetti, despedidos 
do ~ BRITISH BANK OF SOUT.H AMERIC.A. LIUIT.&D, nos ter• 
mos dos àocs. de fls. 7, a e 9: 

I) Considerando que o Syudicato doa Bancari
os de S.Paulo não se mostrou habilitado como mandata-... 
rio doa bancarios prejudicados, e que, assim, nao tem 
competencia legal para reclamar em nome dellea; 

II) Conaiderandg que, dentre elles, apenas 
Francisco de Paula Reimao Hellmeiater reclamou direc
tamente a este Conselho peloa doca. de tla. 29 e 32, 
justificando o pronunciamento da Camara, na parte de 
sua reclameqão tão a6mente; 

III). Considerando que o reclamante Francisco de 
Paula Reimao Hellmeiater atfirma ter mais de dois an
nos de serviços eftectivos prestados ao THE BRIT.ISH 
BANK OF BOUTH ~IC.A LIMIT.ED, sendo demittido sem ter 
praticado falta grave, o que não ' contestado no pro
cesso, e a reclam:&:o 4 dirigida contra THE BANK ar 
LONDON ÃND soum RICA LIMI'l'ED, e que por isso mesmo 
responde pela sarantia da estabilidade dos empregados 
com maia de doia annoe de s erviqos; 

IV) Considerando que THE BRITISH BANK OF SOU1R 
~IC.A LIMITED foi, com esse nome, autorisado a func
cionar no Brasil pelo decreto n. D91, de 17 de outubro 
de 1891, e que nenhuma modificação estructural sottreu 
esse estabelecimento b&Qcario com conhecimento regular 
no paiz pela liacalizaçao Bancaria, ex-vi do decreto 
n. 1,.?88, de 16 de marqo de 1921, porque todos os de• 
cretoa posteriores, que prorogam a referida autorisaqãc 
condicionaram o seu funccionamento aos termos do deore· 
to n. 592 citado; 

T) Considerando que, não obsten te, 1HE BRITU 
BANK OF SOU'1H AMERIC.A. LIUITKD J6maia ter tido outro no• 
me no Brasil, todavia, a Fiscalizaqão Bancaria intor.ma1 
e documen toa do processo comprovam que 'lHE .ANGLO SOU'l'B 
~IC~ BANK LIMI~ em 1910 adquiriu o controle das 
aoqoee do ~ BRITISH BANK OF SOUTH ~RIOÃ LIMIT.SD, e

1 

em agosto de 193& toi reaolTida a aua liQuidação volun· 
taria (Bankere ~manach 193&-1937), não tendo sido a 
mesma 11quidaqào oammunicada ' FiscalisaQão Bancaria 
como manda a lei -- art. 1' do decreto n. 1,.728, de 
1& de marqo de 1921; 



VI) Considerando que a matriz do '.lHl!; BRITISH 
BANK OF SOUTH jM~RICA LIMITED era em Londres e tunccio• 
neva no mesmo editicio do ANGLO SOUTH jMERICAN BANK 
LIMITED; 

VII) Considerando que, como intor.ma a Fiacaliaa
qão Bancaria, com apoio no n. 660 do "Report on Bcono
mic and Commercial conditions in Brasil", de setembro 
de 1936 (publicação para uso otticial), THE BANK OF 
LONDON jND SOUTH AMERIC~ LIMITED absorveu THE BRITISH 
BANK OF SOUTR ~ICA LIMIT~D, em virtude de liquida• 
~ M çao voluntaria, tornando-se assim a unica instituiqao 
~o Reino Unido para operar no Brasil; 

VIII) Considerando que, tanto é assem que no Bra
sil estão se tachando todas as asenciaa do THE BRITLSH 
BANK OF SOUTH ~ICA LIYI'f&D, e seus negocios trans
feridos ao THE BANK OF LONDON AND SOUT.H AM&RICA LIMITED , 
o que, ali'•· consta de documentos no proceaso; 

IX) Considerando que mE :&.NK OF LONDON .AND SOU
Ta AUERICÃ LIMITKD absorveu inteiramente THE BRITrSH 
BANK OF SOU~ ~RICÃ LIYIT.ED (Direotoria de Rendas In• 
terna• -- ~eaouro Nacional -- Ministerio da Fazenda, 
tls. 851 a 253); 

Sl Considerando que não procede, no Brasil, a 
liquidaqao voluntar!a do T.BE BRI'Y.rSH BANK OF SOUTH ~
RICA LIMITID, por nao ter sido observado o decreto n. 
1,.728, de 16 de março de 1921, e, assim, THE BjNK OF 
LONDON .AND SOU'l'H JMERICA LIMIT.Im ficou sendo a maviz 
do ~ BRITISH BÃNK OF SOU'm .AMERIC.A LIMITED, e, como 
tal, reaponaavel por todos os seus negocio& e compro• 
missos no Brasil; 

XI) Considerando que, pelo art.l8 do decreto n. 
l-'.728 oi tado, o oapi tfl geral do Banco estrangeiro 
responde pelas obrigaçoes das suas suooursais no Bra
sil, e que, em nenhum caso de admitte responsavel o ca• 
pital e o activo da succursal (do Brasil) pelai obri• 
gações contrahidas pelas agencias em outros paizes; 

XII) Considerando que, pelo § 1° do art.l8 cita
do, mesmo homologada a aentença que abrir a tallencia 
de um Banco estrangeiro, não comprehender,, em seus et• 
feitos, as succursa1s desse Banco existentes no Brasil; 

XIII) Considerando que, por isso mesmo, T.HE BANK 
OF LONDON AND SOUTH ~IOA LIMITED t1cou reaponsavel 
por todos os negocio& do THE BRIT.ISH BANK OF SOU'm .AME• 
RIOA BANK LIMITKD, que elle absorveu (tl.252), e, en• 
tre cujos compromissos t1 guram as garanti aa legais aos 
empregados do T.HE BRITISH ~ OF SOUT.H ~CÃ LIMI
!1», em virtude da legiaàqià social-trabalhista do Br .. 
s11; 

XIV) Considerando que pelo art. 15 do dec. n. 
24.615 de 9 de Julho de 193~ toi garantida a estabil1• 
dada tunccional para os empregados de bancos, com mais 
de dois annos_de aerv1qoa no mesmo e!tabelecimento ban• 
cario, para nao serem demittidos sinao em virtude de 
talta grave, apurada em intuerito admin1s•rativo; 

XV) Considerando que o reclamante tem maia de 
dois annos de !•rviqo ettectivo no mesmo estabelecimen
to bancario, nao tendo praticado tal ta grave; 



.. 
~) Considerando que no caso do reclamante nao 

se applica a lei 62 de 5 de Junho de 1g35, porque a in
demnisaQão que ella regula, s6mente se entende com os 
empregados cio coDIIlerci o e da induatria para os quaea 
não haJa legislação e~ecial de contracto de trabalho, 
eatatuindo a estabilidade funocional (citada lei n.62, 
art.lO); 

Resolvem os membros da Terceira Camara do Con
selho Nacional do Trabalho, por unanimidade, autoriatr 
a reinte,ração do reclamante Francisco de Paula Reimao 
Heiliííeis er nos serviços do Bank of London and South 
jmerica L1m1 ted, com aa vencimentos e vantagens que 
percebia no The Bri tish Bank of South .Ame ri c a Limited, 
recebendo tflllbam os ordenados atrazados durante o tem
po em QHe o mesmo esteve afastado da actividade, pela 
suspensao de seus vencimentos mensaes. 

,. 
P. que os considerendos na. I, II e III nao interessam ' dis-

cusão porque nelles o accordam apenas expõe factos não contestados e 

reproduz o pedido do reclamante, ora embargado. 

,. 
P. que nos fundamentos na. IV, V e VI o accordam faz as se-

guintes tres attirmativas: 

a) que na Fiscalisaqão Bancaria não consta que o BRITISH BANk 

tenha aottrido qualqu6r modificação eatruotural, continuando portanto 

a subsistir tal qual toi autorisado a tunccionar no Brasil; 

b) que 'lHE .ANGLO SOUTH ~ICJ.N BANK LIMITED (note-se de 

"' passagem que o accordam allude ao .ANGLO AMERIC.A.N e nao ao embargante 

~K OF LONDON) adquiriu o controle das aooõea do BRITISH BANK, e que 

a matriz do BRITISH BANK em Londres tunccionava no mamo editicio do 

ÃNGLO .A.MERIO.AN; 
... 

o) que a liquidaqao voluntaria do BRITISH BANK, deliberada 

em Londres em 13 agosto 1g3e, não toi cammunioada 'Fisoalisação Ban• 

caria, como manda a lei art.l'l do dec. 1~.'128 de 16 de março de 1g21 • 

.. P. que dessas tres attir.mativas do acoordam nao ha como se 

concluir que o embargante tenha absorvido ou incorporado o BRITISH 

BANK. Pelo contrario, desde que a Fiscaliaeção Bancaria intor.ma que 
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o BRITISH BAL~K não ao:r:rreu nenhuma moditicaoão eatruc1ural, e que nem 

siqulr communicou a sua liquidação ' mesma Fiscaliaaqão a unica con

clusão que se pode tirar é que o BRITISH BANK continua a :runccionar 

regularmente no Brasil, devendo, ~or ia so me sn o, elle BRI TISH lUNK e 

não o em'bargari te ser condamnado a rea&ni ttir o seu :runccionario porven-

tura dispensado sem juata causa. Todavia 

v• 
P. que não 6 exacto que o Britiah não tenha communioado a sua 

liquidação ' Fiacaliaaqão Bancaria. Nesse passo o aocardan se tundou 

no officio do Direotor das Rendas Internas a fls. 851-854, no qual se 

18: 

a) The Bri tish Bank of South .Amerioa Ltd. foi, 
oom esse nome, autorisado a tuncoionar no Bra!il pelo 
deo. 592 de 17 outubro de 1891, ouja publioaqao :roi 
feita no Diario Otfioial de 20 do mesmo mez e anno. 

b) Nenhum conhecimento temos de moditicaçÕes 
estruoturaes ~esse estabelecimento depois da data de 
sua autorisaçao, pois todoa os decretos posteriores, 
que prorogam a nesma, oondioionan o seu tunooionamen
to aos termos do dec. 592 de 17 outubro 1891; 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

e) • Matriz do Britiah Bank of South ~erioa 
Ltd. era em Londres, :runccionando no mesmo editicio do 
Anglo South ~rican Bank Lim1ted, Londrea. 
~li uid ão a ue sere ere o resente item não foi 
comaunica a iscalisaç ao Bancaria do Banco do Bras 

18° 

• 

P. que a auperintendencia da Fisca1iaa;ão Bancaria estl a 

cargo da DIRECTOR:U. nAS R..b:ND.t.s INT~RN.S DO 'MESOURO NACIO!aL e não a 

cargo do BANCO DO BRASIL, que apenas presta a sua collabaraqão 'qual

la DIRECTORIA, oontor.me 6 expresso no dec. 24.036 de 26 marqo 1934, que 

reorganizou os serv1qos da administraq ão geral da Fazenda Nacional, em 

cujo art. 94 letra & ae 18: 

.. .Art. i4• •' DIRECTOBU. DJS RENDAS, na instruo• 
qao, d!regqao e r1aoal1BaQao doa aerV1QOB relativos ' 
arrecadaqao das rendas internas, cumpre: 

gj) dirigir, inspeocionar • FISCÃLISAR, por si 
ou seus delegados, no Dlstrioto Federal e nos Estadoa, 
as operaçoes ben carias. 



P. que em 4 setembro 1936 os li~idantea do Britiah Bank, por 

seus procuradores no Brasil, archivaram na DIRECTORIA ~ RENDAS INTER• 

NAS a acta da assambl6a doa seus accionistaa, realisada em Londres no .. 
dia 13 de agosto de 1936, e na qual foi deliberada a liquidaqao extra-.. 
judicial daquelle Banco e em 2 outubro 1936 archi varam a procuraqao 

outorgada pelos liquidantes aos seus procuradores no Brasil, conforme 

o prova a certidão que ora se junta como doc. n.l, e na qual se 18: 

Kxmo.sr.Director das Rendas Internas: 

Tbe British Bank ot Bouth 4merioa Limited, pa
ri tina de 41. rei to, pede a V. Bx. mandar certificar ao 
p desta o a eguinte: 

1 o) em que data to i apr eaen ta da para archi va• 
mento nesta Directoria a aota pela qual a assembl'a do 
Banco aupplicen te resolveu a aua licpidaqão; 

2° l em que data to i arch i vada nesta Direc toria 
a procuraqao doa liquidan tas, oonsti tuindo procuraCJorea 
no Brasil. 

Rio de Janeiro, 9 de outubro de 193?. 
The Briti!h Benk ot South ~erica Ltd., em liquidaqão. 

asaignaturas illegiveia doa procuradores. 

CERTIFICO, em cumprimento do despacho retro do 
Snr. Director das RendfS Internas, que revendo o ~rooea
so relativo ~iquidao15 do THE BRITLSH ~K OY S ti!B 
lSERIOA LIMI , ticha sob n.lB.214 de 193?, verifi• 
quei que a tla. 14 a 32, consta gue o referido Banco 
deu entrada no 'rhesouro Nacional dos documentos alludi
dos na peti~ao, em data de 4 setembro e 2 de outubro de 
1936, ficha os, respectivanente, sob ns. 65.230 e 73.434, 
ambos do anno de 1936. K para constar, eu Nair 4Lqu1no 
Moreira, runcoionaria da Dirtotoria do Daminio da União, 
cgm exercioio nesta Repartiqao, lavrei a presente certi
dao aos 16 dias do mez de ou'tubro do anno de 193?, a 
qual vae assignada pelo Sr. Sub-direotor interino da 2s. 
Sub-41reotoria das Rendaa Internaa do Theeouro Nacional. 

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1937. 
~tonio Kuatachio Coelho, Su~direotor. 

12• 

P. que a propr1a egregia Terceira Camara, que proferiu o ao• 

oordam em~rgado, não deaoonhee1 a que a repart1qào encarregada da J11 .. 

calisaqi.o Bancaria, onde se archivsn os documentos a ttinen tes ao res

pectivo aerviqo, ' o THESOURO NACIONAL, DIREC10RIA n.s REND~ INTERN.S, 
.. 

e nao o BANCO DO BRASIL, e tanto assim que o seu offioio de pedido de 
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into~aqõea, que consta por copia a tla. 835-236, toi dirigido, não 

ao PRESIDENTE DO BANCO DO BEUSIL, mas ao DIRECTOR D.AS REND.AS INTRRNjS, 

e a resposta de tls. 251-254 esti asaignada por este, em papel otti

cial dàq,uella Directoria. De sorte que, em tace da certidão que ora 

juntamos como doc. n.l e que deix6moa acima transcripta, demonstrado 
,. 

tioa o equivoco da intormeqao prestada, na qual se apoiou a egregia 

Terceira Camara, pois a certidão prova gue na Fisoalisagão Bancaria 

(llirectoria das .aendaa Interna!) ex1 ate um prooeaao regular relat1'Yo 

6 11qu1dagâo do Britilb Bapk, e dease processo constam desde setembro 
. -e outubro do anno passado a aota da 11gsidaeao e a procurepao doa 11• 

quidantea aos aeua repreaentaptea no Brasil. 

l:S 

P. que ainda, parem, que os liquidantes do BRI'l'ISH BANK não 

tivessem communicado a li~idação á Piscal1aa;ão Bancaria, d'ahi não 

se poderia tirar nenhum argumento para tornar o anbargente 1U.NK o:r LON• 

DON responsavel pelo passivo e obrigaçÕes do Banco em liquidaqão. 

P. que os oonsiderandos na. VII, VIII e IX podem ser olaaa1-

tioadoa como os considerando• centraea, encerrando o tundamento baa1-

oo, a viga mestra da decisão embargada. Taea oonsiderandos se apoiaa 
,. 

unicamente na seguinte intormaçao que se 18 no otticio reterido do Di• 

reator das Rendas Internas (tla. 251-254): 

No n. 660 do •aeport on Boonomic and Oammero~al 
Conditions in Brasil• de Setembro de 1936, publioaçao 
para uso otticial, 18-ae o seguinte: BANK o:r LONDON 
.AND soum .w.EHICJ. LIMI'l'lm. o Benk ot London and South 
~erioa L1mited, tornou-se agora a unioa instituição ne 
Reino Unido para operar no Brasil. ÃS agencias do Bri
tish Bank of South America Limited estao sendo fechadas 
e seus negocies transferido~ ao primeiro dos bancos al
ludidos. 

15 

P. que, oomo se Y8, ~final de contas, o unico ponto de apoio 

do accordam embargado é uma noticia de Jornal. Ora, desprezar a aota 

da liquidação, que consta dos autos a tla. 148•152, desprezar a oerti-
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dào do Departamento Nacional de Industria e Oommercio, que tambem cons

ta dos autos a tl. 133, e na qual se 11 que não consta naquelle Depar

tamento, que ê a repartição a que compete o Registro do Oommercio, a 

incorporação do BRITISH pelo embargante, desprezar emfim o proprio ot

ticio da Fiacalisaqão Bancaria no unico ponto em que se estriba num 

documento legal (tls.251-254, item~), que 6 aquelle em que nelle se 

informa, com apoio numa certidão, que o embargante 6 mero accionista 

"' do BRITISH :BÃNK, titular da maioria de suas aoqoes, ad(Jliridae porem 

em 8 setembro 193&, o que qu6r dizer quando j6 deliberada a liquida• 

ção desde 13 do mez anterior, emtim deaprezar toda essa documentação 

legal, para argumentar com uma noticia de jornal, 'novidade sem par 

nos annaes judioiarios õo mundo inteiro. 

16 

P. que se adverte no otticio do Banco do Brasil que o ior.nal 

citado 6 uma publicaqão para uao otticial. Qu'importa, ai nelle não 

vem publicado nenhum documento o.tticial, mas apenas uma noticia, que 

não correaponde 6 verdade. ~i,s, não se trata de nenhum jornal ot-

ticial do Governo Inglez. B# um orgam do oommeroio, que retlecte 

os factos commeroiaea, mas sem cogitar dos aspectos juridicoa dos ne

gocio& realisadoa, e tanto assim que emprega o termo absorpoã9, desco

nhecido na linguagem technioa-Juridioa, pois o termo proprio 6 incor-
.. ... poraoao ou tusao. Mas conste o que constar do mencionado jornal, a 

verdade é que o embargante não absorveu ou incorporou o BRITISH BANK, 

tendo apenas adquirido a maioria de suas acqões. 

17 

P. que na alludida noticia se accrescenta que as agencias do 

Britiah estio sendo tachadas e os seus nesocios transferidos para o 

embargante. 

Ora, que as agencias ou tiliaes do Britiah estão sendo tacha

da& no Brasil 6 a pura Terdade. J' estão mesmo todaa tachadas, exia

tindo ~enas alguns escriptorioa nas diversas praças para os ultimoe 



_g_ 

( 1 
negocioa pendentes de aoluqão. Bm outras palavras: os estabeleci

mentos do BRITISH BANK não existem maia, e por iaso mesmo toram dia-
.. 

pensados, como consequencia inevitavel da liquidaqao, os aeua tunc-

"' cionarios, aos quaes toran pagas indemni&aQoes que montam a mais de 

cinco mil contoa de r•ia. o proprio embargado tem a receber ••••• 

55:272t5oo, que estão ' sua disposiqão e que não recebe por que não 

qu6r. Ma• 

18 

P. que não é verdade que todos os negocios do BRITISH BANK 

estão sendo ou toram transferidos para o Banco embargm te. Mui toa 

:roram transferidos para o embargante, por ordem doa respectivos clien• 

"" !!!_, como Tarioa :r oram transferidos para outros bancos, e nao poucos 

tim sido liquidados directamente entre os clientes e os liquidantes. 

Jssim como o embargante recebeu grande numero dos negocios, poderia 

não receber um s6• porque isso dependia unicamente da vontade doa oli-

entes do Banco em liquidaqão. Não se deu nenhuma absorpqão automati-

ca dos negpcios de um banco pelo outro, mas trans:rerencia de titulos 

em custodia, de saldos credores e de creditoa, por ordem doa interea-

aados ou contractoa novos entre estes e o embargante. O BRITISH ~. 

em liquidaqão, continuou a ser a mesma pessoa juridica, representada 

pelos seus liquidantes, que se limitaram a cumprir as ordens doa rea-

pectivos clientes. Os que quizeram receber os seus valores, recebe-

ram, e os que quizeram tranateril•os para outros bancos, o tizeram. 

Si muitos deram preterenoia ao embargante, o t~zeram porque quizersn, 

sem que o embargante tivesse assumido qualqu'r responsabilidade pelos 

aotoa do BRIT.ISH BANK, que oontin~a a subsistir, como entidade autono• 

ma, com personalidade propria, para os actoa e operaQÔea da liquidaqeo, 

nos termos inequivocos do art. 156 do deo. 434 de 1ag1, que dispõe: 

l.rt.l56. Bupposto diaaolVidaa, as sociedades 
anonymaa se reputam oon t1 nu ar a e xis ti r para os ao toa .. .. e operaqoea da liquidaqao. 

... P. que no oonsideranec n.x o aooordam assenta que nao procede 



- -no Brasil a liquidaqao voluntaria do Britilb Bank por nao ter sido ob• 

servado o dec. 14.728 de 16 de março de 1g21 (Yiscalisação Bancaria) 

e, como quem salta de um polo a outro, conclue que "Jasim o BANK OF 

LONDON ~D SOUT.H ~RICÃ LIMIT.ED ticou sendo a matriz de T.HE BRITISH 

B~K OF SOUT.H AMERICA, e, como tal, re~onsavel por todos os seus ne

gocios e compromissos no Brasil". 

~tea de tudo, releva notar que ao cabo de uma leitura meti

culosa do dec. 14.728 citado, não descobrimos qual o diapositivo desse 

decreto que não toi observado. Ã unica exigencia que se encontra nea-

se diploma legal, ' a communicação da liquidação á Fiacalis~ão Banca• 

ria, e essa exigencia Já vimos que toi satiateita pelos liquidantes, 

depositando, como depositaram, na Directoria de Rendas Internas a acta 

da liquidação e a procureqão dos liquidantes aos seus procurador•• no 

Brasil. 

Mas ainda que os liquidantes do BRIT.ISH BANK não houvessem ob• 
M servado a lei da tiscalisaçao, excederia a todos os illogiamoa tirar-

se d'ahi a conclusão de que o embargante passou a ser a matriz do ban

co suppostamente taltoso. 

20 

P. que os considerando• na. XI e XII attirmam doia principios 

juridicos que nada t8m a ver com a incorporação de uma sociedade ano• 

ny.ma por outra. No considerando XI estabelece o accordam que o c~i-
N tal geral do Banco estrangeiro re~onde pelas obrigaqoea das suas suo• 

oursaes no Brasil, o que tanto vale dizer que o capital geral do BRI

TISH BANK responde pelos compromissos das tiliaes do BRITISH BANK no 

Brasil, assim como o capital geral do BANK OF LONDON responde tambem 

pela• obrigações das succursaes do BANK OF LONDON. No considerando 

XII allude o accordam ao diapositivo legal que exclue dos etteitoa da 

sentença estrangeira de tallencia de um Banco as suas tiliaes no Bra• 

ail, o que evidentemente nada tam a ver com o caso dos autos. 

P. que o considerando XIII não encerra argumento nenhum, mas 



.. 
apenas a conclusão, que, como vimos, os considerando& anteriores nao 

autorisam, de ser o embargante reaponsavel pelos empregados do BRI

TISH .a..NK. 

22 

P. que os considerando& XIV e XV estabelecem que o embarga4o 

tem mais de dois annos de serviços prestados ao BRITISH BANK, o que 

não contestamos, e que assim tem a garantia da estabilidade regulada 

pelo dec. 24.615 de g de julho de 1954, tendo escapado, porem, ao ac• 

cordam que em tace do mencionado decreto, art.l5, como em face do art. 

92 do dec. 54 de 12 setembro de 1954, que regulamentou aquelle, a es

tabilidade se extingue em caso de 11quidaqão ou extincção do estabele

cimento, e ninguem contesta que o BRITLSH BANK 6 um estabelecimento 

extincto, estando fechadas todas as suas tiliaes no Brasil. 

23 

P. que no considerando XVI e ultimo, o accordam assenta que 

a lei ~. 62 de 5 de junho de 1935, que regula a indemnisação dos em

pregados da industria e do commercio quando despedidos sem justa csu• 

sa, não se applica aos bancarios com maia de doia annos de aerviqo, 

porque s6 se applica aos empregados que não gozem do direito de esta-

bilidade. 

Mas, ai aos tunccionarios do BRIT.ISH BANK não se applica a 

lei 62 e s6 se epplicam os decretos 24.615 e 54 de 1934, e si por es

ses decretos elles perderam a estabilidade ex-vi da liguidacão do Ban• 

co, a consequencia ~não terem elles direito a nenhuma indemnisação, 

deven~o ser considerada como generosidade dos liquidantes do BRITISH 

BANK o terem pago, como pagaram a todoa que quizeram receber, a inde~ 

niaação da lei 62, ou seja a cada tunccionario um mez de ordenado por 

anno de serviqo, montando o total das indemnisaçõea a mais de cinco 

mil oontoa de r61e. eomma que daria de sobra para a tundaqão de varios 

bancos, pois ha muito banco entre n6s com o c~ital de mil contos de 

r•ia. 

24 
P. que ao embargante BANK OF LONDON não cumpre apurar si os 



tuncoionarioa do BRITISH BANK tinham ou não tinham direito A indemni-
~ saqao. Ã unica coisa que lhe cumpre 6 mostrar, como mostrou pela 

analyse dos considerandos do accordam, e mais claro tornar' no tinal 

destes embargos, que elle embargante não incorporou, nem absorveu o 

BRIT.ISH BANK, e por isso não é reaponsavel pelos tunccionarios deste. 

TodaTia 

25 

P. que os liquidantes andaram acertadamente pagando a inde~ 

nisaqão da lei &2, e que toi aceita pela quasi totalidade doa tunccio

narios, pois de 305 tunccionarios, apenas uns quinze ainda não a re-

caberem. 

~ttectivamente, oontrontando-se os decretos 2,.615 e 54 de 

Julho e setembro de 1934, que asseguram a estabilidade doa bancarias, 

com a lei 61 de 1935, que regula a indemnisaqão de todos os empregados 

da industria e commercio no caso de dispensa sem Justa causa, a conclu• 

são a que se ohega é a seguinte: pelos dois decretos de 1934 a esta• 

bilidade extingue-se no caso de liquidaqão ou extinoqão do estabeleci

mento, mas pela lei de 1935 a indemnisaqão é devida mesmo no caso de 

liquidaqão ou extinoqão voluntaria (art.4). Portanto, os tuncciona-

rios do BRITISH BANK perderam de pleno direito a estabilidade pelo 
~ ~ tacto da 11qu1daqao, mas ao mesmo tempo tioaram na aitueqao geral de 

todos os empregados do commercio a que a lei assegura a indemnisaqão 
N 

nos casos de liquidaqao voluntaria. 

26 

P. que a estabilidade dos bancarios, creada pelo dec.24.615 

de 8 de Julho de 1934, tem que ser hoje entendida de accordo com o art. 

111 § 1• letra & da Constituiqão de 1934, contorme jA toi assentado em 

acoordam memoraTel da C8rte Suprema, publicado no jRCHIVO JUDICIARIO, 

Tol.37 pag.llO, e do qual toi relator o preclaro Ministro LAUDO DE CÃ• 

MÃRGO, em cujo voto 18•ae textualmente: 

Não ha legislaqão no mundo que obrigue um patrão 
a ter contra sua vontade e a seu serviqo um empregado. 
Por isso, tudo se resolver' no terreno puramente eoono-



1 
mico, com a indemni&aQão devida. Hoje não mais se po
dtr' discutir a respeito1 quando é a prop:ia Constitui
qao que, pelo art. 121, i 1° letra A diapoe que a legia
laqio do trabalho observar,, como preceito, a indemni
saqao ao trabalhador dispensado sem justa causa. IePor
ta em dizer que, indemn!sando, a propria dispensa nag 
est' sujeita á restricqao alguma. • esta indemnisaçao 
est4 prevista em lei. 

llntretanto 

2'7 

P. que, mesmo abstrahindo-ae da Constituição, a estabilidade 

doa bancarioa tem o seu limite no deo. 24.615, que a oreou, e no deo. 

54, que a regulamentou, ambos de 1934, e em face desses decretos a ~ 

quidacão do estabelecimento exitngue de pleno direito a estabilidade• . . 
o que tanto vale dizer que com relaqao aos tuncoionarioa do BRITISH 

BANK, que ' uma sociedade anonyma dissolvida, em liquidação regular, 

com todos os seus estabeleeimentos J' rechados, não ha mais que cogi

tar de estabilidade. 

28 

P. que, seja porem como t6r, o que não padece duvida é que o 

embargante é que nenhuma responsabilidade tem pelos tunocionarioa do 

banco liquidado, pois, como acabamos de verificar pela analyae que ti

zemos do acoordam embargado, a allegada absorpqão ou incorporação de 

um banco pelo outro, 6 de improcedencia manifesta. 1m ultima analy-

se o acoordam uão se estribou em documento algum, e tirou conclusões 

inteiramente destoantes das proprias primissas que estabeleceu. 

II. J.N'ÃL"!SK DO PAHBCBR DI. PROCUlWlORII. 

29 

P. que muito diversa da argumentação do accordam & a argumen~ 

tação desenvolvida pela illustrada procuradora Dra. Nathercia da Sil

veira Pinto da Rocha no seu longo parecer de tla. 201•224, o qual con• 

clue •extualmente nos seguintes termos: 

"O London Bank tornando-se o unico acc1onista do 
Britiah Bank e não promovendo a reorganisaqão do mesmo 
no prazo legal, real!sou o que na teohnica juridica cone· 
titue uma incorporagao•. 



Para tubdamentar a sua conclusão o parecer invoca: 

a) o art. 131 § 2° do dec. 434 de 4 de Julho de 1891, que 

regula entre n6s as sociedades anonymas; 

b) um julgado da Juatiqa Local de s. Paulo, confirmado em 

gr'o de recurso pela 08rte Suprema, num caso de pagamento de imposto 

de transmissão de propriedade; 

o) diversos autores. 

50 

P. que antes de tudo o parecer parte de dois erros de facto, 

primeiro, asseverando que o embargante é o unioo acoionista do BRIT.ISH 

BANK, quando est' provado nos autos que elle possue nio a totalidade, 

mas apenas a maioria das acqões; segundo, suppondo que a liquidaqão 

do BRIT.ISH toi deliberada depois que o embargante adquiriu as acqões, 

quando a verdade é que estas toram adquiridas em 8 de setembro, quando 

J' estava deliberada a liquidaçã~ pelos antigos accionistaa desde 13 

de agosto anterior (Vide a aota da liquidaqão a tla. 148-laa e a intar· 

mação da Jisoalisaqão Bancaria a tla. 251·854). 

31 

P. que a verdade é a seguinte: o embargante adquiriu as 

aoqões de uma sociedade anonyma J' dissolVida e em li~idaqão, o que 

tanto vale dizer que ~ando o embargante tornou-se aooionista do Bri• 

tiah Bank J' estava extinota a estabilidade doa tunocionarioa deste, 

porque nos termos tormaes do art. 92 do dec. 54 de 12 setembro 1934 
~ •a liquidaqao de um estabelecimento, por motivo de seu encerramento 

definitivo, extingue o direito de etteotividade assegurado aos seus 

empregado•"· 

52 

P. que quanto ao art. 151 § s• do dec. 434 de 1891 encerra 

um pensamento contrario ao que lhe attr1bue o parecer. Note-se que o 

parecer muito cautelosamente não transcreve o texto invocado, interp~ 

tando-o a seu modo, contra o que nel1e eat' diapoato. Bis, textual

mente, o diapositivo invocado: 



I 

~t.l5l. No caao de reducqão de aocios a numero 
menor de sete, a aociedade ae entender' diaaolvida, si 
dentro do prazo de aeia mezea nao ae preencher o nume
ro legal. 

§ s•. Pelos actos que a companhia praticar, de
pois que o numero de socios se reduzir a menos de sete, 
serao solidariamente reaponsaveis os administradores e 
accionistaa, si, dentro do prazo de aeis mezes, não ter 
preenchido o numero legal. 

Como se vi, a lei estabelece que a sociedade anonyma se dis• 

solve de pleno direito si os seus accionistas torem reduzidos a menos 
.. de sete e ai dentro de seis mezes nao se preencher o numero legal, tor-

nando por isso mesmo os accionistaa e administradores solidariamente 

responsaveia pelos actoa que a companhia praticar sem ter o numero le• 

gal de accionistaa, desde, que a companhia continue a operar. 

Mas, na especie dos autos, quando o ambargante ad~iriu as 

acqÕes do British, este já estava dissolvido e regularmente em liquida• 

qào, de sorte que não havia mais que cogitar si existia ou não numero 

legal de accionistaa, só indispensavel si o British tivesse que prose

guir na sua vida normal. 

Mas accresce que o citado art. 151 torna os accioniatas e ad• 

ministradorea reaponsaveis solidariamente pelos actoa que praticarem 

depois que o numero de sooios se reduzir a menos de sete. Visa, por• 

tanto, a lei os actos tuturos, os actos posteriores ' reduoqão do nu

mero de accionistas a menos de sete, e o parecer qu'r responsabilisar 

o embargante pelos contraotoa doa tunccionarios, actos perteitos e aca

bados antes do embargante ser accioniata, e que J' não vigoravam, ex-vi 

da liquidaqão, quando o embargante adquiriu as aoqõea. Em outras pa• 

lavras: quando o embargante adquiriu as acqões do Britiah, J' este não 

estava operando normalmente. J' estava em liquidaqão e em liquidaqão 

continuou. Si os proprios antigos accionistas, que deliberaram a li• 

quidaqão, não podem ser chamados a responder peloa tunccionarios da so

ciedade dissolvida, ' evidente que muito menos o pode um novo aoo1o~1s

ta, que Já encontrou a sociedade em liquidaqão. 

33 

P. que o julgado da Justiça Local de s. Paulo tornece argu-



mento contra o parecer e não a seu tavor. 

O caso se reduz ao seguinte: Eduardo Pratea adquiriu a to

talidade das acQÕes da Companhia Progredior e requereu ao otticial do 

Registro de Immoveia a tranaterencia de um predio do nome da Compa• 

nhia para o seu nome. O otticial do Registro exigiu o pagamento do 

imposto de transmissão de propriedade. O interessado pagou o impos

to, mas reclamou Judicialmente a reat1tuiQão. Ã JuatiQa declarou que 

o imposto era devido. 

Como se v8, o acc1onista transferiu o predio do bome da ao• 

ciedade dissolvida para o seu nome, como poderia ter transferido para 

o nome de terceiro. Mas, na espec1e dos autos não houve, nem haver' 

transterancia doa immoveis que pertencem ao BRITISH para o embargante. 

Tbdos os ~ovais do banco em liquidaqão, continuam a pertencer ' pes

soa juridica BRITISH BjNK e serão vendidos pelos liquidantes. Poder' 

compral-oa quem quizer, inclusive o embargante, recebendo o comprador 

a escriptura de compra e venda outorgada pelos liquidantes, e pagando 

nessa occasião o respectivo imposto de traasm1asào. 

O que houve em s. Paulo toi que Eduardo Pratas não liquidou 

regularmente a Companhia Progredior, transferindo irregularmente o pre

dio para o seu nome, mediante simples requerimento ao Registro de Im• 

moveis. Não tendo a Companhia credores, ninguem reclamou e o negocio 

t1cou ultimado, embora de uma torma irregular. Mas si houvesse credo

res, e qualqu6r delles reclamasse, a transterencia não se poderia ta-

zer. 

Kmtim, a Companhia Progredior toi liquidafa irregularmente, 

sem tor.ma legal, e o julgado invocado pela 1llustrada Procuradora li

mitou-se 6 questão do imposto, que declarou devido, porque, embora ir• 

regularmente, houve transterenoia de um immovel do nome da Companhia 

extinota para o nome de uma terceira pessoa. 

Mas de uma liquidaQào irregular, e quiQ' illegal, não se po

de tirar argumento pore s~ oon4omnar uma l1qu14eçio regular, quo oot6 

sendo teita em tor.ma legal, com liquidantes nomeados, como se d' no ca• 

so do BRITISH .BANK. -
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34 

P. que quanto aos autores citados pela digna Procuradora, 

não ha um só que sustente a these do parecer,sendo que em geral as 

passagens invocadas não t3m nenhuma applicaqão & questão em debate. 

• unica lição que esclarece o assumpto é a de VIVANTE, que 

' o primeiro citado pela douta Procuradora. Mas VIVANTE, no trecho 

transoripto no parecer, diz justamente ~que não ha tualo", ainda que 

uma sociedade compre todas as acqões de uma outra que continua a exis

tir, por isso que, não obstante, os dois corpoa sociaes conservam um 

organismo Juridioo distincto, capaz de retomar a vida normal quando 

as acqõea seJam postas em cireulaqão". 

Kis as palavras do mestre italiano, que copiamos do pro-

prio parecer: 

"~uindi non v'é fuaione nemmeno quando una so
cietà compera iutte le azioni di un'altra che continua 
ad esiatere, poich~ cib non ostente, i due corp1 socia• 
11 conservano un organiamo siuridico distinto, capaoe 
di riprendere la vita nor.male quando le azioni aiano 
rimasse in circolazione". 

. 
N 

Portanto, VIVANT.E torna patente que a simples aoquiaiqao, 

mesmo da totalidade das aoqõea de uma sociedade anonyma por outra, 

não importa em fusão das duas, porque ambas continuam a ser duas pes

soas juridioas distinotas, e assim como a sociedade, cujas aoqõea se 

concentraram nas mãos de um s6 acoionista, pode retomar a vida normal, 

tambem pode ser liquidada, sem que o adquirente das aoqões tenha res

ponsabilidade maior do que a de simples accionista. 

Conseguintemente VIVANTE -- sustentando, como sustenta, que 

as duas aooiedades continuam a ser duas pessoas Juridicas distinctaa -

est4 oomnosoo, e não com a douta Procuradora. 

Ãccresce que VIVANT.E nos ensina ainda que para que haJa ~

são de duas sociedades anonymas é necesaario que as aaaembl,as das 

duas deliberem a tuaão, pela maioria legal de seus accionistaa. Ria 

as suas proprias palavras na ediqão tranceza do seu tratado, trad. de 

Jean Bacarra, tomo II, n. 767: 

Les soo16téa qui tusionnent doivent d6oi• 



-la-

; o 

der •'par,ment leur tusion. Pour l'approuver il taut, 
dana les soci~tés en nom collectit et en commandite 
stmple, l'accord de tous les assâoiéa; dans les socié
tás par actions, la majorité Íui, aux termes de la lo!, 
est nêcessaire pour modifier es statuts. 

35 

P. que em seguida ' liqão de VIVANT.B, invoca a Procuradoria 

uma passagem de RIV~OLA e outra de VIDARI para mostrar que, em b6a 

technica, devemos distinguir dissolucão de liquidação, sendo esta uma 

consequencia daquella. Nada a objectar. B' essa a b8a technica, 

mas a verdade ê que na linguagem corrente usa-se do termo liquidação, 

como generico, com~rehendendo a dissolução e a liquidação propriamente 

dita. Ninguem diz: o BRITISH BANK dissolveu-se. TOda gente attirma: 

o BRITISH BANK liquidou. Mas as subtilezas da technica não import .. 

ao caso. 

36 

P. que a seguir 18m-se no parecer um trecho de CÃHVALHO DE 

MENDONÇÃ, e outro de SPENC~R V~R&, e ambos sustentam que reduzidos 

os accionistas a menos de sete, em face da lei brasileira a sociedade 

anonyma est' dissolvida. De perfeito accordo, mas nenhum dos mestres 

sustenta que a acquisiqão de acqões importa em iacorporaqão ,,, •• 

N P. que transcreve depois o parecer uma longa liqao de VIDA• 

RI, j na qual o commercialista italiano distingue a tusão propriamen-

te dita, da incorporaoão. Naquella as duas sociedades tormam uma no-

va, nesta uma das sociedades adquire o activo e o passivo da outra. 

Mas o que VIDARI não diz é que se d' a intorporaqão pela 

aimples acquisiqão das acções. Pelo contrario, VIDARI sustenta que 

para que haja, qu6r a tusão, qu6r a incorporação, é preciso delibera-

-qao dos socios de cada uma das sociedades. Eis as suas palavras, no 

seu Corao di Diritto Commerci!le, 3a. ed., vol. II, n. 1.121: 

Ã garanzia dei socii, la ruaione e d l'inco~oraM 
zione devono riaaultare da repolare deliberazione di 
ciascuna società che intende ondersi o lncorporarsi, o 



1noorporate in •' un'altra aoo1et~l aenza di{ ou1 
Ti avrebbe consenso, n' quindi con•ratto. 

non 

P. que volta a Procuradoria a citar CARVALHO DR MBNDONQÃ e 

oom este LACARDE BT BA~N para mostrar que na inoorporaoão reali-.. 
sa-ae a tigura Juridica de uma compra e venda ou cessao. Ãaaim tam• 

bem nos parece. Maa o que os autores citados não dizem ' que a in

oorporaqão se opera pela siaplea acquiaiqão das acqõea. lt ai cette 

chanson voua emblte, nona ponvons la recommencer ••• 

P. que, continuando a descer das estantes a aua riquissima 

bibliotheca, a douta Procuradora traz para os autos uma liqão de OBA&• 

RIO, pela qual se tica sabendo que ' trequente tomarem os aocioa as 

reaponaabilidade do passivo de uma sociedade dissolvida. lntre n6a, 

nas sociedades em nome oolleotivo esse tacto ' realmente muito tre

quente. Yaa aocioniataa responderem pelo passivo de sociedades ano• 

nymas, J6mais vimos, nem n6a, nem certamente tambea OBABRIO. Baaa 

theoria 6 recenti .. ima, eat6 sendo creada agora, unicamente para uso 

dos tuncoionarioa do BBITISH BÃNK. K' inutil procural•a naa liqÕea 

doa velhos mestres do direito. 

P. que atinal a estudiosa Procuradora, apoiando-se em GEORGE 

GODDB e OBARRIO, reconhece que •o ·caraoteristico 4a sociedade anonyma 

' a responsabilidade limitada d4 todas • oa socioa, relativa apenas ao 

numero de acqõea com que concorrem para a tor.aaqão do capital• e ac

creaoentaz •B' traqo que não constitue novidade attirmar; tão mar• 
cante ' elle, gue torma a propria eaaencia da aooie4fde•. 

Ma• depois de attinnar esses postulado• rigorosamente Juri

dicoa, reproduzindo as liqÕea de GODDI e OBARRIO que os contir.mam, a 

Prooura4oria, esquecida doa mestres e do que ellea escreveram, conclue 

por conta propria, J' agora sem apoio em autor neDhum, que •não eat,, 

entretanto, em cheque no presente caso o conceito da sociedade anonyma. 
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Porque, exactamente dentro desse conceito ' que surge para o LONDON 

BANK aituaqão diversa daquella que pretende crear-ae•. 

De sorte que a conoluaão 6 a seguinte: ' da esaencia das 

sociedade• anonymaa a responsabilidade limitadl de todos os accionia

taa, aalvo 'uando esse accioniata ter o BANK OF LONDON ••• Com aimi

lhante maneira de argumentar, não ba innocente que não v' parar na ca

deia ••• Macte tnimo, seneroae puer, aio 1tur ad aatra I 

P. que ainda não esgotamos a torrente doa mestres que illua-

trem o parecer. VIV .&.N'l'K. • • VIDÃRI •• • RIV ÃROU. • • OÃRV ALHO DR MKN-

DONÇ••. • V..tMPRi •• • LAG.umR BT a.T.ARDON •• • OBA.lUUO •• • GBORGK GODDB •• • 

~nda tal tam LYON CÃBN BT RRIU.ULT, c i tadoa por ultimo pela Procurado• 

ria, numa passagem em que eatudam como deve ser liquidafo o passivo 

de uma aociedade anonyma, no caso de inoorporaqão. 

Oa caDaasrados mestres consideram variaa hypotbeses, as quaea 

podemos accrescentar, a titulo de exemplo, o caso de uma sociedade 

solvavel, incorporada por uma inaolvavel, ou vice-versa. Natural

mente, que os credores 4a prtmeira podem ae opp8r ' incortOraqão, por• 

que a contuaão doa doia passivos importa, para elles, numa 4~1nuiqão 

de garantias, por ticar o activo da sociedade solvavel sobrecarregado 

com o passivo da insolvavel. 

Base aspecto da queatão, ainda to.rna maia patente que a in

corporaqão 6 um acto complexo, que por isso mesmo depende 4a delibera

tão expressa doa aocios 4as duaa aociedades, devendo em certoa caaos 

serem ouvidos at4 mesmo os credores, de sorte que 6 evidente que não 

pode ae operar pela simplea transterencia de aoqões. 

P. que, como acab&mos de mostrar, das liqÕea de todos os gran

des mestres citadoa pela Procuradoria, não se aproveita uma unica pala• 

vra que possa servir de apoio é conclusão do parecer. Pelo contrario, 

todos os autorea invocados condemnam tor.malmente o parecer. 



Bm summa, a verdade Juridica 6 uma s6: a prevalecer a es-

tranha theoria de reaponder uma sociedade anonyma pelos empregados de 

outra sociedade anonyma, pelo facto de ae tornar a primeira aocionia• 

ta da sesunda, estaria subvertido o principio fundamental que regula 

as sociedades anonymas e segundo o ~ual 6 limitado a responsabilidade 

doa accionistas ao capital das respectivas aoqÕes, principio esse de 

direito universal, conaasra&o na legialaqão de todoa os povoa cultoa, 

e que entre nós tem a sua expreaaão legal no art. 15 do dec. 43' de • 

de Junho de 1891, que regula as sociedades anonymas: 

Art.l5. Os aocioa aão reaponaaveia a6mente pela 
~»ota do capital das aoqõea, que aublcrevem, ou que lhes 
aao cedidas • 

.. 
III • .A Q,UBS!AO, NOS SEUS VERJW)]!;IROS TKIU408 

P. que a dispersiva arguaentaqão do venerando accordam embar

gado e do douto parecer da Procuradoria forqou-noa a dar a este arti-

cUlado um desenvolvimento certamente excessivo. todavia, a causa, col-

locada nos seus verdadeiros termos, 6 de uma s~plicidade sem par. 

o que se argue 6 que o embe. rgante absorveu o BRITISH BmR:. 

Ora 

P. que a abaorpqão ou, mais technicamente, a incorporegão de 

uma sociedade anonyma por outra a6 se realiaa quando a sociedade in

corporadora adquire todo o activo e assume a responsabilidade do paa-

aivo da sociedade incorporada. .Maa 11! ate caso 6 preciso g.ue as aa• 

aembl6as das duas eociedades ee reunam, deliberem a inoorporaqão e ea!a 

se oonsumme por uma eacr.lptgra ou instrumento de inoorporacão, devnedo 

serem aind! observadas outras formalidades complementares como aejf! o .• 

resistro e a publicaqão, pela imprensa, devendo emtim sere• preenchi• 

das as tormalidades exigidas para a conatituiqão de uma sociedade nova. 

K' o que ae observa em todos os paizea, conforme JA veriticimoa nas 
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propria~ liqõea de alguns doa autores citados pela Proourad~ria, e 6 

o que dispÕe expressamente a nolUAlei de sociedades anonymas, isto 6, 

o deo. 434 de 4 de Julho de 1891, no seu art. 213, que passamos a 

tranaorever: 

Ãrt.ll3. • ' tuaão de duas ou mais aooiedades 

anonymaa, em uma s6, se considerar' como oonatituiqão 

de nova sociedade, e, portanto, se realisar' de contor

~dade oom oa arta. 6D e aesuintea deste decreto. 

Note-ae que a nossa lei não oosita separadamente de inoorpo

ragio, como ac*o d1at1noto da tuaão, o que tanto vale dizer que em em

boa os oasos devem ser observadas as mesmas formalidades. 

C.A.RV.ALHO DK KBNDONQÃ (Tratado de Dire Commeroial, 2a. ed. vol. 

IV, n.l.S'18) distinsuindo a tuaio da 1noorpor19ão, porque naquelJ.a 

se constitue uma nova sociedade, e nesta a sociedade incorporadora aub-. 
aiate, deaappareoendo a outra, entende, dado a omiaaão da nossa lei que 

deixou de regular a incorporaoão separadamente da tuaão, que a incorpo

ragio pode ·se realisar ou por uma eacriptura de compra e venda ou de 

cessão, ou pela pr,via liquidaqão da aooiedade a ser incorporada, suba• 
... 

orevendo em aesuida os liquidante• acqoea da sociedade incorporadora, 

que para esse tim augmentar' o seu capital, e realisando os liquidan

tes o capital subaoripto oom o patrimonio livre e desembaragado ou, me

lhor, com o aotivo liquido da • sociedade incorporada. ~1m compra e 

venda, oessão ou aubsoripqão de aoqõea, em todos esses oaaos não se rea

lisa propri.mente a inoorporaqão de uma sociedade por outra, mas a 

transterenoia do patrimonio livre ou aotivo liquido de uma para outra, 

sem que a incorporadora tome a si o passivo da incorporada, que dever' 

ser paso precipuamente ou separados bens para o seu pagamento, oontorme 

obaerva o proprio C.A.RVÃLHO DJS DNDONQÃ, nas seguintes palavras textua

es (Tratado, n. 1.381): 

~ M M 
Ã tuaao ou inoo~or~ao nao pode absolutamente 

preJudicar direitos doa oredoJe• d!s sociedades que ae 
extinguem. ÃlS~• legislaqoea dào a esses oradores o 
direito de oppoaiqao. 

Km regra, qualqu'r deatea actoa s6mente se pode-



ria realisar depois de satisfeito o passivo sociaf de 
cada uma das sociedades; nao ha, por.a, inconveni!nte 
em que se reserve uma parte do actiTO para a soluçao 
do pasa1vo, ficando este a cargo da nova aociedade ou 
da sociedade abaorTente, 

Conaegu1ntemente, a incorporaqão, com acquiaiqão do activo e 

responsabilidade do passivo da incorporada pela aociedade incorporado• 

-ra, depende sempre, como tormali4ade substancial, de deliberaqao das 

assembl6as daa duas sociedadea, isto 6: quanto ao passivo, 6 preciao 

que oa accionistaa da incorporadora o aceitem expressamente, tomando 

essa deliberaqão, com numero legal, em assembl'a regular, e quanto ao 

activo, 6 necesaario que oa accieniataa da incorporada, deliberando 

tambem em assembl6a regular, consintam na sua alienaqão, lavrando de

poia as respectivas direotorias, assim devidamente autorisadas, a es

criptura ou instrumento da incorpore;ão. 

Portanto 

P. que a 1ncorporaqão, envolvendo transterencia do activo e 

do passivo, a6mente pode ser proTada pelas actas das duas assembl6aa, 

devidamente publicadas e registradas para conhecimento dos credorea, 

que &11'• poderio reclamar, e pela escriptura ou instrumento da incor-
N poragao, que tambem dever' ser archivado no Registro do Commercio. 

~ todo, pelo menos, tres documentoa publicos e aolemnes. Taea doou-
• N mentoa nao constam do proceaso, nao existem em parte alguma, o que tan• 

to basta para tornar patente que o venerando acoordam embargado não se 

estriba em documentos legaes, sendo por iaso mesmo inaubaiatente. 

Finalmente 

P. que a Terdade Terdadeira 6 que o embargante 6 mero accio. 

niata do BRITtSH BANK. Isto aim eat' provado nos autos. 

deix6moa patente, com apoio na nossa lei e nas li,õea doa proprios au

torea o1tadoe pela Procuradoria, a nenhuma responsabilidade do aooio-

nista pelo paaaiTo da reapeot1Ta sociedade anonyma. TOdavia, como, 

com relaqão eapecialmente ao caso doa autoa, esse aspecto da questão 
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J' to1 -.glatr&laente elucidado pelo Mlniatro PIRBS ~ ALBUQOBRQOI, 

no parecer que ora Juntamos como doc. n.a, e que al16a J' constava 

doa autoa impreaao no tolheto de tl. le!, pelo DR. Lgfl CARNEIRO 

(parecer de tla. 134-1,2) e pelo DR. DORVAL LÃCBHDA, illuatrado pro

curador do trabalho (tla. 187•191), passamos a transcrever as passa• 

gene mala incisivas doa trea doutos pareceres. 

•i• as palaTral do Ministro PIRKS K ALBU~UKRQUE: 

•B 1 absurdo que não merece retuta9ão imaginar 
que por ter adquirido de um terceiro acçoes do Britiab 
Bank ticou sendo o Bank ot Lon4on proprietario deste. 

O art.92 do decreto de 193' cogita na sua par
te tinal da hypotheae da •tran.terencia da propriedade 
do estabelecimento•. 

.. 
No caso em apreqo nao houve •tranaterencia de 

pr02r1edade de estabelecimento, não houve si~6r tran
saqao entre i Britiah Bank e o Bank ot LoDdiDt o que 
se deu toi ••o a6.ente tranatereecia.de aoqoea de um ac
c1on1ata para outro, cuja aituaqao nao se moditicou. 

Hão vejo em que lei ou em.que principio de 41• 
relto ae pudeaae tundar a pretenaao de constituir este 
aegundo accloniata na obrigação de tranaterir para o seu 
eattbelecimento os tunccionarios da sociedade em 11qu1-
daçao. 

O que preTI e determina o art. 98 ' a conserva• 
qão doa em,regadoa no estabelecimento que passa a outro 
dono; quanto aos empregados do estabelecimento que se 
tacha, o que diapõe o artigo ' que perdem o direito ' 
ettectivldade. 

"A liquidaqão de um estabelecimento por motivo 
•do aeu encerramento detinitivo extingue o direito de 
•ettectiTidade assegurado aos aeua emptegadoa, não se 
•considerando porem como tal a extlncçao de tiliaes, a
•gencias e aerviqos bancarioa annexos, nem a aimplea 
•transterencia da propriedade do eatabeleoimeato•. 

Como ~·r que aeja,.,o Bank ot London, peaaoa 
dia!inota do Britiah Bank, nao tem que Ter com aa obri• 
gaqoea deste, qu'r para com seus empregados, qu'r para 
oom terceiros; a sua responsabilidade, como accionlsta, 
' cirOUfSCripta, segundo a lei, A •quota do oapital 
das aoçoea que adquirio• • 

• R ao menos claro 6 o DR. LBVI C.ABNEIRO: 

·~ aoqõea al~udidaa do Brltiah Bank J'Perten• 
ciam a uma outra sociedade -- Ãllglo s. aerican Bank. 
Nunca se ter' pretendido contundir o Brit~ah Bank com 
o jftglo South ~erican Bank. Por,ue entao, ae ha de 
contundir, com o British Bank, o Bank ot London, sim
plesmente porque este adquiriu as acqõea do mesmo Bri• 
tlah Bank, que pertenciam ao ÂDglo South ~erican Bank ? 
Bvi4entemente, 6 ua abaordo. 



la 
Por outro lado, o caso apresenta bem lla'tinc• 

-tas as duas eapeciea Juridicaa. O Bank ot London ad
quiriu o acti~ e passivo do ~lo South ~rican Bank•• 
e essa operação & ~e se poder' oon•!derar fusão por an• 
nextqão. Quanto, porem, ' acquisiqao da maioria de 
acçoes do Britiah Bank, que ae incluiam no acervo do 
jnglo South ~erioan -· e que o Bank ot London adquiriu 
oonjunctamente com todo o activo e passivo desse esta
belecimento -- assim, o Bank ot London epena! se suba
tituiu ao jng!o South aerican Bank, sem fusao algpa, 
nem por creaqao de nova sociedade, nem por annexaqao, 
antes aubsiatindo as duas sociedades, isto é, o Bank 
ot London e o Britilh Bank. 

Mas -- dir-se-' -- o Britiah Bank estl em li• 
quidaqão. ~nda este tacto corrobora ~ue a acq~sição 
das aoqões 4g Britiah Bank pelo Bank ot London nao a
carretou tuaao das aocied§des, iem extinguiu a primei
ra dessas sociedades. Não e nao. ~anto assim que a 
liquidação do Britiah Bank se eat' operando em virtude 
de uma resolução ulter!or, de sua asaembléa geral. Bm 
virtude dessa li,u1daqao, assim deliberada, 6 que o Bri
tish Bank vae extinguir os seus estabelecimentos no Bra
sil. O caso ,,_asst., caracterisado e intontundivel
mente de extinoçao de estabelecimento, e n .. de transte• 
rencia de propriedade". 

J'inallllente o DR. DORV.AL L.A.CBRD.f.: 

E' certo ser o London o maior acoionista do 
British Bank como poderia sel•o o Banco do Brasil, por 
exemplo, sem que contudo o London Bank, ou, como no e
xemplo, o Banco do Brasil, tivesse a reaponsabilidafe 
do passivo do Brltilh Bank. Ksta limita-se '• acqoea, 
poia o Britiah nao 6, por emquanto, atfiliado, annexo 
ou auccuraal de outro Banco, por ser autonomo, cuJa ma• 
ioria ou totalidade das acqoes pertence a terceiros, no 
caso o London Bank. 

O British Bank não 6, como parece ao Dr. Tar
gino Ribeiro, um serviço bancario annexo no sentido usa• 
do pelo artigo 98 do decreto 84. SerTiqo bancario an
nexo é aquelle que, com o mesmo nome ou nome diverso do 
principal~ não posaije ãireoqão propria, não tem Tida au
tonoma, nao tem acqoea suas, mas como deaeabramento, ' 
de fJcto e de direito, uma dependencia que obedece ' di• 
reoqao do Banco maior. 

O Britiah Bafk possue d1Eeo,ão propria, tem 
Tida au'tonama, tem aoçoea suas e nao • desmembrameato 
que obedece ' direoqão do Banco ot London, mas ' Tonta• 
de doa seus accionistaa, que por coincidencia 6 o Lon
don. ~ coincidencia, comtudo, em direito, não to~a 
regra. ~ tallencia de um serTiqo bancario annexo nada 
maia 6 ~ue a resultante da tallencia do Banco que 1 pos
sue. ~ tallencia do Britiah Bank, por exemplo, nao 
'traria ao L!ndon Bank maiores prejuizos que o doa Talo
rea das aoqoea de que é possuidor • 

.1m conclusão 
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P. que o venerando accordam embargado 6 insubsistente: 

a) porque o embargante não incorporou o BRI'.l'ISH B.ANX (dec. 

434 de 4 de Julho 1891, art. 218); 

b) porque o embarsante e o BRI·.1·I8H BANK sempre torem e são 

duas pesaoaa Juridicaa diatinotas, o embargante em Tida normal, repre

sentado pela sua directoria, e o BRITISH BAN.K, em li~uidatão, repre• 

sentado pelo• seus liquidantes (deo. 434 citado, art. 1~6); 

o) porque, quanto ' estabilidade 4oa tunccionarios do BRI)• 

Ti~H BANK, est' extincta, ex-vi da liguidagio do ~anco empregador 

(dec. 84.61G de 8 Julho 1934, art.l5; deo. 54 de 18 setembro 1934, 

art.92), tendo, porem, os liquidantes otterecido a todos a indeani-
• ••Qao da lei 62 de 1935, num total de mais de cinco ail contos de 

r6ia, e dos 305 tunooionarioa, só uma minoria, constituida actualmen-.. 
te por una quinze tuncoionarioa, recuaou a indemniaaqao. 

Nestes termos 

P. que oa presentes embargos devem ser recebidos, reformado 

o venerando acoordam embargado, e Julgada atlnal improcedente a recla-

m&Qão do tunccionario reclamante. 

de justiqa. 

B' o que se pede e espera por ser 

Rio, 21 outubro 193'1 

O advogado 

Julio Santos Pilho. 

'.17 . 
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DR . LUIZ UVUCANTI FILHO 
TA.KLLIAO 

151 ~246 .... 

89, MIGUEL COUTO, 89 
Telephone aa-aeoe 

Certidão 
Eu, Dr. Luiz Cavalcanti Filho, Servt>ntunrio do 17.0 Olfido de Notas desta Cidade do Rio de Janeiro, 

certifico que, revendo o livro 151 de procuraçao deste Cartorio, nelle a folhas ~cha·se lavrada a procuraçao do 
teor aeeuinte : 

Procuração bastante que faz 

Bank er Lenden & Seuth America Ltd. 
MA. 1 nA ~• os que este publico instrumento de procura c; ao bastante virem que, no anno do nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Christo de mil novecentos e 3'7 e aos H dias do mez de eutubrt' nesta Cidade do 
Rio de Janeiro,· Capital da Republlca dos Estados Unidos do Brasll""Perante mim, Tahelliao com]Jln'~l' rom a outoraante 

Bank er Lenden & Seuth Amerlca Ltdl &ec1edade anen1ma bancaria 1a
g1eza, cem aed e em IAndrea e auter ad a tunc1enar ne Bra& 11 per 
dec.dt Geverne Federal, repreaentade per Franc1ace Pata Barrete 
Cardeae, aub gerente da f111a1 d~&ta cidade 

reconhecido como o proprlo pelas duas testemunhas abaixo asslgnadas, e estas por mim tabelliao de que dou fé, 
e perante ellaa disse me que por este publico instrumento, nomeava e constltuia seu bastante procurador 

dr&.Antener Vieira des Santea e Jul1e Ver1ss1me Sauerbrean Santea 
Fi1he, braailetres,ca&~de&,advegades,i cr1tes na Ordem,reapectl
vamente aeb ns.400 e 1717, • 1° cem ac r iter1 na rua gal.Camara 
24 e e 2°, na rua do Ouv1der 50 2°, um na falta do eup-e e indepea
detemte •tge e 1ndependfl'!lte:men{e da erdem de nerneaçae,par repre
&entar • eutorgante perante e Cenaelhe Nac1tnil d• T.rabalhe,ea te
de e qu louer processe em que e eutor;ante &eja intere&sade,para • 
(Jue centere aea eut ~gades 1 peder & necessar1 a,amplea • ilim1 ta
de& e es eareciai& de requerer Qu &e ternar prec1&e, apresentar 
defesa& per e&cr1te eu eralmente embargar acerdam•a. acempanhar te
de& es termea dea precea&ea, as inar termea e pet1çees,tranatg1r, 
t1cande rat1ticadea ea pederea 1mpreasea. 
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concede todos os poderes, em Direito permittidos, para que, em nome delle Outorsante , como se presente fosse , 
possa em Juizo ou fóra delle, requerer, allegar, defender, todo o seu direito e justiça, em quaesquer causas ou 
demandas, olvels ou crimes, movidas ou por mover, em que elle Outorgante for Autor ou Réo , em um ou 
outro f6ro; fazendo citar, offerecer acçnes, ltbellos, excepQOes, embargos, suspelçoea e outros quaesquer artigos; contraditar, 
produzir, Inquirir reinquirir e contestar testemunhas; dar de suspeito a quem lh'o fOr ; compromissar·se, ou jurar 
declsorla e supletorlamente por elle Outorgante , filzer prestar tat>s compromissos e dar taes juramentos a quem convier; 
assistir aos termos de lnvcntarios e partilhas, com as citaçoes para eU e; asslgnar autos, requerimentos, protestos, -contra
protestos e termos, ainda os de conflssao, negaçao,louvaçao e desistencla; appellar, agvavar, ou embargar qualquer sentença 
ou despacho, e seguir estes recursos até maior alçada; lazer extrahir sentenças, requerer a execuçao dellas, e sequestras; 
assistir quaesquer actos judlclarlos, para os quaes lhes concede poderes i Ilimitados i pedir prl'catorias, tomar posse i vir 
com embargos de terceiro senhor e possuidor; juntar documentos e tomal-os a receber; variar de acçOes e intentar outras 
de novo, podendo substabelecer esta em um ou mais procuradores, e os substabelecidos em outros, ficando os mesmo pode· 
rea em viJ{or, e revogai-os, querendo; seguindo suas cartas de ordena e avisos particulares, que sendo preciso, serao 
considerados como parte desta. E tudo quanto assim for feito pelo seu dito procurador, ou substabelecido. promette haver por 
valioso e firme, reservando para sua pessoa toda a nova citaçao. Assim o disse , do que dou fé, e me pedi este ins
trumento, que lhe 11, e ás testemunhas, e achando-o conforme, acceit e, assigna com as testemunhas abaixo. 

EuASylv1e C.v lcaJt1 ,aJu~ante , eacrev1 . Eu , Jeaqutm GU8mie Junler 
liae 1nter1ne, aubacreve. Franc1sce f••• Barrete Cardea . Carl•a' 
gamba .A.Mere1ra.Sele 2!2. Per certidae na meama da~ eu 
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Ag/JP . 

ACÓRDÃO 

Proc. 1"7.0ll/3b 

VISTOS, RELA~ADOS E DISCUTIDOS ~stes nutos de recln
rJnçÕo, ora eo r·~cureo q.e enbn.rgos eu qu~ é ericfl.rgn.nte o The Bnnk 
of London and South Arlt::ricn L1r.1i ted, e e el.ibPrgado FRANCISCO DE 
PAULA REILtlO HELLUffiiSTEn: 

-RG:;LATÓRIO-. 
A ,_ .. I .,... 

.1-\. Terceira Cacn.ra deste Conselno, pelo Aoordt~.o c'le fls. 
265-26S, conhecendo ... dn reclm1nçli.o fornula.cla. pelo orn ecb!,!rgACl.o FRAH
CISCO DE PAULA REUiAO HELU•iEISTER, pelo nativo de <9enisSflO de eupr!!, 
gndo do The Bri tish BP.nk of _§,outh .Ar.lericr. Liu~, resolveu detE::rcl 
nA.r sun r.eintep;rnçno _n.os serviços do Th~_BA.nk _ _Qf__L_on<i.on and South 
Americn L1c1ted, con os venoinentos e v11ntngens qne tinha no The 
ar,i t1§h Bf!:M, recebendo tnnberJ os o:r<i.enn<9.os ntrRzndos durfl.nte o tea 
po ec que esteve nff'.sta<i.o. 

, - ~ Ao aoorõ.ao Cl.n. Terceirn Cn.CA.'!'n. ofereceu o ªnnk of Lon,-
don os eobArgo à de fle. 271, contestt~.doe pelo Er.lb,..:rgec'lo a fle. 365, - .. -levn.ntando es t e A. prel1c1nP.r de nfl.O sereu a<i.!'11esiveis os referinos 
e ,-,bP.rgos, po!: ffll tA de docul?ento novo e por~ue a na tério. de C! irei to 
articulflda nRo tinhA. procedencin. 

Isto posto: 
Prelir .. inn.rn~ 

· ConsiderAndo aue, nfl. forca do § 412 do t~rt. 4g do De
o;:eto nQ 2lt.7Str," de 14 Cl.e jÚlho de 11934, as decisÕes dR.s CÂrJnrps 
e ao susoeP.ti veia de em·oflrgos pPra q, Consel!·o Pleno, desde que 11.rti 
culem mt=ttéria de dirbi to ou venhll.Il. Ftcoopa.n:.A.dos de docunento novo T 

ConsinttrA.nd~ que, al~rJ dn. longa nrticulada catéria de 
direi to, os embfl.rgos de fls. 271 sao ncocpanhados de um docuoento 
nove , fls. 299; 

onsiderando que, articulada couo se acha a longa ca-
' teria de direito, nco1:1pa adn Cl.e docuuento novo, icpossivel seria, 

como pretenCie o er.ibargado, que, seu o exu.r.1e dêsae docuuento e da , ,. .. 
materia de direito,. se pudesse decretar n p:rocedencia ou 1mproceden 
c ia dos embnrgos; • · -

Qons1derA.ndo estnrem os embPrgos enquA.drados na Lei 
e na Jur1sprudenoia, por unA.nin1dade de votos, desprezando a pre
liminflr, passR o Conselho R resolver 

De meritis 

... Con~i<i.erau,do que A TerceirA. Cnmnrfl. para ~.ecidir pela 
procedenciR da teolamaçt=to do er.1b11rgado contrn. o emb~rgMte, funda
se nRs informaçoes_que lhe fornr.1 prb stn~ns a fls . 251, e, por for
ça dessns informaçoes, declnra: 

I) ~ Que a liqu~/ilnção "!oluntEÍria do Bri tish Bn.nk niío foi conunica.
d~ A Fiscalizfl.çao BRncA.r1a., conforne o previsto no decreto na •••• 

J.i4-.• 72S, de 16 de ct=trço de 1921; 

II) - quê não tértdó procedência, no Brn.sil, a liquidação volunt~-
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ria do ~1tiàh Bank, por fnltn de observnncia. do Decreto na l4.72S 
de 1921, o Bank o f lpndon ficou sendo a mo. triz do Bri tleh Bank, e, 
corno tnl, responenvel por todos os seus negÓcios e comprooissos no 
Brasil; 

III) - que o Bank of ~ondort sucedeu e nbeorveq o ªritish Ban' ficnn 
do por isso rcsponer-vel por todos os seus negocies, entre os qun.ie 
figurR.m os oonprornissos e Rs gF~rnntine legA.is R.OB enpreg,.doe êlo 
ID:,i tish B~nlt; 

Qonei~_ernndo, no entretanto, que, dennte ~.o documento 
de fls. 299, ora ofereoiêlo pelo embF~rgRnte ~ank of Londoq, cooo de
ante del!lRie êlocumentos figurPntes nos n.utos, é apurP.ii.et: 

I) - Que o ;e.ri tish Bank4 eo 4 de seter1oro de 1936 e 2 de outubro õe 
1936, conforme na petiçoee fichndne ~ob os ns.~65.230 e 73.432 1 an
b~t e õ.e 1936, mui te Mtee dR. reclru:1açno e decieR.o da Terceira CnmRrn, 
hAViA. cumprido o determinado no Dec. na 14.728 de 1921, dando entra 
na na DiretoriA. de RendA.s Internas doe docuoentoe legn.ie, eepeciA.l
mente da nta da liquiõR.çÃo e o arquivnmento dn procuraçRo doe liqu1 
~Antes conetituidoe procurndoree no Brasil; 

II) -que a pnrti~ipnção e arquivamento das ntae,e mais papeis ref~ 
rentes a liquiqaçao do British Bnnk diretR.~ente a Diretoria de Ren
das Interl}R.S, e rigorosamente lt::lgal, porquanto, na forma da. letra g 
do P.rt. 96 do Decreto n!2 24.036, àe 24_de car~o de 19~4, cab! à nly 
didn Diretoria o serviço de fiecalisnçao bancaria, alec de nR.o maia 
existir a Inspetoria de Bnncoe referida no Decreto na 14 .728 de 1921; 

III) - que provado ter o Britieh Bnnlc cumprido o deteruinado no De
creto nQ 14.:.728 de 1~21, pela pnrtic~pação e arquivaoento doe atos 
da liquidaçao volqntnria na ~epert1çao e eo t~mpo co~pet~nte no Br~ 
sil, 1QBO facto, e for~ de duvida a ineubeistenoia doe mgtivoe pe -
los quais a Terceira Cnmarn julgou procedente a reclacaçno; 

... , 
Qone!derando que no processo nao ha prova de ser o 

Bank o{ London sucessor do P.tivo e do passivo do Britieh Bank; 

Qoneid~ra~ que, ecbor~ o,Bnnk of London e~ja um doe 
maiores R.Cion1st~.e do Bri t1sh Bnnk, nao e, entretpnto, o unico n-, , 
cionista corno pretendem.t pois, segundo tl proprin a.tn dA. a.esemblee. 
que resolveu a liquirnçao voluntnri~ do ~~tisl~ank, celebrada em 
Londres, no din 13 de R.goato de 1936, consta.t pelo menos, ~' exis -
tência de sete outros acionistas (ver certidao de fls. 149-151); 

, 
Qone!derando nlec disso, cono eeclrrece o item H do 

documento de fls. 253, em dntn poa"-erior n. fl.sserabléa, quan<'to o Bnnk 
.Q! London, R~quirinr.o ações, p~seou a ser o mnior ncion;sta, nil.o 
comprou nel!l se tornou proprietnrio na totR.liflA.ne das açoee, por is
so que, acrescenta o referido docuoento, outros fl.c1onistA.e R.innn e
Jristem; 

Considerando que, qun.nto a nlegRdA. fusão ou incor.:>ora 
ç~o do Brit1eh Bank ao Bf!Jlk of J..ondon, provAs poeitivn.s existen de:' 
monstrando ~ sua nao realisação, conforme ~s certidÕes de fls. 133, 
148 R 152, 299 e outras; 

Qonein~rando que, n'? toca.nte R urm publicação feita 
em Londres, eu 23 de julho de 1936, fls. 238, onde se dizia que o 
Bri ttgb Bank seria sucedido e:. absorvido pelo·~ of t.,ondon, ne -
nhl.Jm valor jurÍdico pode e~r él ado R semelhante publicação, porque, 
alec de, sobre o fnto, rta~a ter sido resolvido pelos nc1onistne,na 

, , # 

propria ,ta. dn neseublea. renlizndA. poster1orLlente, isto e, em 13 de 
t.~goeto de 1936, tnubem em Londres, fls. 149 v, é expreeenoente de-
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cln.rndif que o B:ri tish Bnnk entrou en 11qu1nnção e nno· foi suce<Uõo 
ou absorvido por outro Bnnco; 

QonsinerR.ndo, qu~, nos cAsos de ,fu~ão ou incorpornçno 
ce C'.uns ou mAis sociennd.ea A.nonimn.a en UrJA. ao, e prec i so que cA.nn 
umn nelAs, peln sua nseenblén gem.l de ncionistae, delibere AS ree-- , . 
p~ctivPe condiçoee, e, consequentenente, nA. espeqie, pArn a aoeor -
çao él.2 Rri t3;sh Bnnk pelo l-!A.nk of Icondon ern oie ~ er a prova dA. fl.uto
rieA.ÇP.o dos R.cionietne de~ens duas eociedn~ee, cui to eepecinleente 
do Bank o f J.ondon, pois, este, pel.A. nbeorçno, ser in. obrign.dc A. nssy_ 
mir responsA.bilidRdes que deoA.nnA.VRA de P.Oõeres especinis e expres
sos doe acionistas erJ f!.eeembléa gernl préviA.r1ente convocann; 

Consid~rnnno que nRo constando da nta na nesembléa dn 
liqui~a.çito do British Bnnk, fls. 14S A 15S, ter ficago a cll.rgo d2 
Bank of London qunlou~r respon•;abili(1ade, ou, como ja foi di to, nR.o 
existindo quP.lquer referência ne ser êste Banco sucessor c'iaquele, 
não é lÍcito considerar o British Bnnk prenecessor do Bn~~- ~ondQn 
pare. os fins das reeponsnbilidP nes na! decorrentes; 

ConsiderAndo que, segundo os documentos constantes 
dos au~os, especialmente a ata da liquidação voluntária, fls. l~S a 
15S, nao existe entre o ~nnk of tendon e o BritishjBa~ n rel~çao 
entre o adquirente e predecessor do direito, isto e, a sucessBo Jy
rÍdica, fato só verificado no caso de norte do predecessor ou aigda 
na aquisição do ntivo e passivo de um eetn"oelecicento, ser.1 soluçao 
de continuidade de sun vidn jurÍdica e sec quebra do vínculo social, 
especialmente nos casos de fusão de duns ou me.is eociedndes; 

Q2nsiderando que não havendo prova &e ter o British_ 
i!A.nk sido absorvido, encampado ou sucedido pelo ªank of London, nA.o 
se pode responsobiliet=tr êste pelos Ettoe pr1~ticadoe tJelos liquic1Rn -
tes daquele; 

Qonside~~ que o British Bgnk, eoborR ec liquidação 
amigA.vel, tem e continua a ter sua personnli~ade jurÍdica; 

Considerando que n Óonden~ção do Bank of London em 
readmitir quec nao foi seu eopregndo, nao pode prevnlecer; 

QonsiderR.ndo que ~ reclamaç~o do~enbnrgt=tdo contra 
quem nunca foi seu empregndor, e fA.to de relevancia, pois, corren
do o processo contr!l. o Bank of London, nÃo se ouvindo os liquiiian
tes do British Bank, chegou-se a situação de 1~0 hAver prova do tea 
oo de serviço do er:1on!:gndo, fR.to sobre o qual nt~da podia provRr o 
Bnnk of London, por nRo ser o e~pr~gndor e eut~ defeza ter ficado 
11dstritn ao CA.so da pseudn sucessão; 

Considerando, portanto~ que nR hipÓtese de ter o en
bnrgA.Cto o tenpo 9-e serviço f!ssegur11torio da estn.bilif.Rde e, pelo m.2_ 
tivo da liquidPçao e fechR.rnento do Briti~n~, qunlquer direito 
lhe assistir em face do ãispoato no õ.ec. n2 ~ de 12 de setembro de 
193~, ou de Lei ng 62, de 5 de Junho de 193.5 : sua reclRc~ção deve
ria ter sido contra os liquidntnrl oe do ~ritish Bank e nao contra o 
BRnk of London; 

Conaider~ndo que o ~nn~ of Lon~,_eubo~a sendo acio
nista do ~rit3;sh ~&n~, sociedade orn em 11quifnçao, nno r~spOQde pe
los Rtos prn.ticadoa ~Jelos liquic, nntes, sun r~sponsab~lif)~tci.e nao pas
sa da quota do capital representado pelas açoes de que e possuidor; 

Qonsider~ que o fato do b~ of ~ondo~, ser aoio'-
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i ata do Br1 t1sh · ,R.nk nÃ.o importA outra responsPb111õR.de, pois n.s 
oc1eõn~es subs1 atem indepen(lentenente uon da outr1=1, con v1~n prÓ
!r1F1., nno se confundindo BUA.S personaliõn.nes ou representn.çces le
fl1S, po~enno oesoo·, como ocorre el!l outrRB soc1edn~_es, se d.ar o ~.B. 
o rte pmbns serei!l ~cion1stn.s unn ele outrA., rec1procn.uen t:.', ~sto e, 
ttondon poê\1n ser (IC1onista do f>r1t1sh e êste dn.quele, .10 meSI'lQ 

empo, seo que se conf'undissec na personalidn~es ou reeoonsPblli~~ 
1e s; ., 

Qons~deran4o, finA~mente, o cnis que dos nutos cone
la, especialmente a precnria. provn que se quiz fazer cor.J cheques, 
~ irculares e folhetos, couo beo opinou- a Procuradoria a fls. 205; 

R E § O L V E, lll os ueu·oros do ConselLo Nacional do 
~r~bnlho, reunidos em seasao plena, por Qaior;~ ~e votos, recebe~ 
~s embargos de fls. 271 pnra, ~eforcnndo o Acordao de fls. 265-268, 
lulgnr improcec1ente R recllltlaçno oontrn o embrtrgante 'tbe ªank of 
JOndon and §outh Affier1ca L1m1ted, 

~io de Janeiro, 2g de nbr11 de 1938. , .. 
a) Frnnc1soo ~nrbozn de Rezende 

n) Gunlter José FerreirA. 

Fu1 presente, a) J. Leonel de Rezende Alv1u 

Prea1d-en te 

Relntor 

ProcurAdor 
Gernl 

, 
fubl1cado no D1A.r1Q._QficieJ. em 10 de Jynho <'\e 1~38 

Confere com o originnl. 
Ri, l~S . . 

~...-:...·-~~ 
•. Juclith ?ndrenosso Te1xe1m. Pin 

Escr1t, Cl. G ~ ·· 

VISTO 
R1o,l5/6/ • • 
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IIIUIIIIA E COIIMEICID 
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I / 

NACIONAL DO TRABALHO/ 

ACCORDÃO 

19. -···--~.a 

VISTOS J.:t 1 \TADOS o 1t0 o .L'esente 1 ·oce 

recl la< 10 , 1 I ue o ba 1c• rio Lu · z ..roll<' L v de . · it s 1 te 

u reinte .t' ão nos servi ~o do "' l. o ·ica 

Limi t c " , virtua.e ~ te.~.· s ao de·s . ia.o o "' e Bri ti 1 

Of l:iOUth ri c e Li· li te " : 

c i o I "' mo ( I e o Co , . 1, LO cio 1a do '·' • tlho , 

em eessl!o 1ri de \bril do cor nt ano , lo 

tos juridicos const nte do AcórdJo publicado no Di rio Oficial ~ 

10 de Jtu ' o '• • - roc. 17.011/36- Acórdl!o de fls . ll2/36 - sol-

veu jul r a reclama ~ ão id ntica ~o l o , , of reei 

lo Sindicato Brasil iro do ~ano • rio c ntra ;u r le > i 1 iro 

ta elecime 1to ncar ' o, e vo. ' 1· •• cisco de ula -o 

i t r, it i to ler ·~ 1, visto . tão ter ' · ca o 

o u ocorreu >e c i c "1>ate • 'J' "'o, ·1c ( '" o Ol .. c 

l ·~ o a.o Bri tish ~ lo n o London, ~- o o do 10i 

re Ol laVE 1 lo ~to · · 1ticaao lo li id t 1 , 

co d o do re >ect vo 1 cionario ; 

co IDO, , co 

o .1 ~~ rido · do e ' vi t de •i nov do 

d t áto lU c1 i..t"'UB O .to . a.o .\.ccS "'o (Ue t o, ' 

1e a ~· , ·ovimento ao pre nt pedido d i i o , 1 &o o I to , 

OI ,VI:II o men1 o d la. Cama O I'Ol o 

aci 1 Tr lho, r; t o ' o o o 1l i•o U.v • 

a ilva, ul r imp~w â t o it .o • Je 

.e 1 • 

. t 

i . ou . o 1. 
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M . T. 1. C . - CONS!:LHO NACIONAL 00 TRABALHO 

UP. 

1-1.819/38-!.911/!7. 23 de Setembro de 1. 938. 

Sr. Luiz Gonçalves de Fre1tas. 

A/C do Sintn ~to Brasileiro de Bancartos. 

Aven1C1a R1o Braneo, 13! - 4° Andar. 

Nesta. 

Levo ao vosso conhecimento, nara os 

devidos t1ns, que a la. Camara do Conselho Nacional 
., 

do Trabalho, apreciando a recl ... QBO oue formulastes 

contra o "'ftle Banir or London Amer1.ca L1!111 ted", em se! 
• sao de 4 de Julho p. passado, resolveu jUlgar 1111Pro-

cedente vosso pedido, pelas razões consubstancia4aa 

no acórdão publicado no "D14r1o ot1etal" de 1e do cor 
rente llls. 

• Atenciosas SaUdaooes 

--
( J. B. de Martins 

Dtretor da Secretaria, Interino. 



t.t. T. 1. C. - CONSEI..HO NACIONAL. 00 TAABAL.HO 

MP. 

1-1.820/38-3.911/37. 23 de Setembro de 1. 938. 

sr. JU11o Ver1ss1mo Sauert>ronn Santos Filho. 

Rua do ourtdor, 150 - 2° Andar. 

R1o de Janeiro. 

Transmito-vos, para os deVidos nns, 

cop1a deV1damente autenticada do ac6rdão prot'er14o 

pela la. Clmara do conselho Nacional do Trate.lho, 

em sessão realizada a 4 de JUlho p. passado, nos .. 
autos do processo referente a rec1aaeao ronml.ada 

por Lu1z õon<;&l ves de Pre1 tas contra o 'ftle Bank ot 

London and south Araer1ca L1m1te4. 

Atenciosas Sa.U!açõea 

Dtretor da Secretaria, Interino. 



Av. Rio Brenco, 133 .... • 
C•l•• Potul, 1646 - Tel. U-0651 

RIO DE JANEIRO 

Exmo . Sr . Pre~id~nte do Coneelho ~a 

, 

-Luiz Gonçalvee de Freitas , ~ venia, nao se conformando 

com o accordão proferido pela Primeira Camara , no processo ~911/~? , 

publicado no Diario Offia ial de 16 de Setembro ultimo , pag . 18618 e 

em q ue reclama contra o The Bank of London And South American Limi 

ted, encampador do The British Bank of South America Limited , vem 

contra o citado accordão , oppor os inclus&s embargos , acompanhados 

de tun documento , ~ requerer qu~ sejam os mesmos juntos aos autos pa -

ra , afinal , prAhenchidas as formalidades legaes , serem julgados pelo 

Venerando Conselho fl• no e reformado o accordão embargado . 

:Neates termol!l 

P.Deferimento . 

Rio de Janeiro , 8 de Novembro de 19~8 . 



Av. Rio Br1nco, 133-4.• 
Col•• Poml, 1646 - Tol. 13·0651 

RIO DE JANEIRO 

E Ir! B A R G O 8 

Per embargo~ ao accordão preferide pela 

Primeira Camara do Censelho Nacional de 

Trabalhe , a fls . de preces~• NY 3911/~?, 

publicade ne Diari Official de 16 de 

Setembre ultimo, pag . 18618 , diz come 

embargante , LUIZ GONÇALVES DE FREITAS 

contra 

e embargad THE BANK OF LONDON AND SOUTH 
• AMERICA LIUITED e aend necessario prevara 

lY 

P. que ~ãe s seguintes os censideranda e a cencluaãe 

de accerdãe embargade:-

"Considerando que ! Cenae!h• Naoienal de 
Trabalh , em sessao plenaria de 28 de abril 
de c•rrente ane, pelo~ fsndamentos jurid1-
oes oonstantea de accordao publ1oade ne 
"D1ario Ofio1al 11 de lO de junhe pr•!ime 
paasade, precess 1~ . 011-~6 - acerdao de N 

folhas 112/~5 , reselveu julgar a reclamaqao 
ident1oa a des presentes autos , e oferecida 
pele Sindicato Brasile1re dos Bancarios cen 
tra aquele primeiro estabelecimente banca-
r1e , em faver de Frano1sc de Paula Reimãe 
Hellme1ster , destituida de fundamente le
gal, vil!lto nãe ter ficado prevade que· ecer-, N 

reu"na especia ~m debate a abserçao , encam
paçae ou sucessao Nd• British Bank pelo 
Bank ef Londen, nae podendo pois este ser 
respensavel peles ates praticados peles 
liquidantes daquele , cem a demissão des 
respectivos funcionaries ; 
Cens1derande , nessas condiQi~s que , coeren
te com o ~eferid julgado e a vista da fal 
ta de materia nova de direito e de fate 
que dest~uam ôe fundA~entos de accord;• em ,., , 
q ueatao , e de se negar pr!vimente ao pre 
sente pedide de reintegraqao ; • 

Ist peste , 
Resolvem os membros da Primeira câma

ra do Censelhe Naoienal de Trabalho , cen-,. 
tra o veto do conselheiro Alvarg CGrrea da 
Silva , aulgar impreoedente o pedide de 
fls . 2 . 
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• P. que e inexacto t~r o Conselho Nacional de Trabalho , 

como diz n primeiro consid~randum do accerdão, julgado a reclamação 

relativa ao processo 1'7011/~6 idl"lntic'-l a doe pr~sl!'lntl"ls auto!J, por i!JE n 

que , em !lessão plenaria manifl"lstande-!Je sobrl"l aqul"llle caa , não tinha 

deste (~911/~'7) qualquer conhecimento e, a!Jsim, não pederia julgar um 

caso egual ou parecidn csm outro que nem siquer conhecia; 

P. que a Primeira Camara para ficar coherente com 

accordão do Conselho Pleno, relativo ao processo 1'7011/~6, de!lprezeu 

e seu preprio accerdão, s obre o mesmo &!J!JUmpte, preferido no precesEe . ... 
6'72~/~7 e, assim, adept~u um ponto de vistn prejudicial a sua decisae 

• antl"lrior , alia!J contrarim ao bom senso; 

... 
P. que sao insubEiatentAs O!J fundament os constantes da 

preliminar do accerdão publicado no Diario Official de lO de Junho de 

corrente anno , sobre o process o 1'7011/~6 , adoptado pela Primeira Camara 

para julgar improcedente a reclamação do embargante, pele motive se-

guinte:-

- O!J embargos que Conselho Pleno recebeu para refermar o accerdãe da 

~a. Camara no precess ~ 1'7011/~6 , na conformidade de ! 4~, art . 4~ de 

Decreto 24'784 , de 14 de Julho de 19~4, não pediam ser recebidos, pois, 

além de nã o articularem elles mat~ria de direito , como requer o di!lpe

aitive citado, não eram acempanha~os de nenhum document novo . Senãe 

vejamos:-

O Cenaelho Nacional do Trabalho, por iniciativa propria, 

pa~a conhecer a situa~ã~ do The British Bank, formulou á Directoria de 

Rendas de Thesoure Nacienal uma serie de quesitos e, entre outrem, • 

ese~uinte:-

e) qual era a matriz de British Bank ne 
Braail , quando foi resolvida a sua liqu1-
da~ão am1gavel e, se essa ... l1quidaçã foi 
app~evada pela Fiscaliesaçao Bancaria e 
esta sendm pela mesma acompanhada . 

E, em reespoet~ e Ceneselhe recebeu da referida Directeria 

um efficie que conata doa autea d• precesae 1'7011/~6 á fls . 251-254 e 

ende se 1;, relativamente a c que~ite !• acima tranacripto , que segue: -
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... 
Este officio da Dir~ctoria de Rendas , qu~ diz nao t~r 

sido a liquidação c8mrnunioada á Fiscaliea~ãe Bancaria é de 1~ de Julho 

de 19~~ . Elle foi um dee decum~ntoa ~m que e~ ~etribou a ~a . Camara 

para julgar • preceea 1~011/36 . 

Sobre o mesmn aeaumpto , • Ministerio de Trabalhe Indus-

tria e cemmerci 
, 

ja se dirigiu ao da Fazenda , e , de titular dessa 
, 

Pasta , recebeu a r~spesta , per copia constante dos mesmes autos a 

fls . 24~ , onde se 1; , entre eutras cousae , qu~ não existe communioaçãe 

da liquidação de British Bank, eu textualmente "Per emquant consta 

apenas neste Ministerie a communicaçãe daquelle Bance da resolução , ~m 
, 

assemblea gAral dos seus accionistas , reunidos em Londres , de dissolver 

a Sociedade e liquidar as suas ep.-,raçees . " 

Esta foi outra das informaçees preciosas em que se ba-

seeu a ~a . Camara para fund~mAntar seu accordão , que o Conselho Ple-

no injustamente reformou . 
, 

E, esta claro que , na Directeria de Rendas , apenas oensta 

va o archivament da acta da resolução de liqutdar , acta esta da assem-
, , 

blea geral que , a 1~ de Ag ste de 19~6 , se reuniu em Londres . Fera de 

archivamente dessa acta , acta da resolução de liquidar , apenas consta 

-archivamente de uma precuraçao . 

A acta da resolução de liquidar foi archivada , é certo , 

mas a acta de liquidação não foi archivada porque não existe . E, archi • 

var acta da reaeluçã 

acta de liquidagãe . 

, ... , 
de liquidar , e pr~cise convir , nae e archivar a 

Não obstante , o Bank ef Londen quiz que assim fosse e , 
, ... 

nos seus embargos diz que a ~a . Camara , para chegar a conclusa• que 

chegou, "partiu da auppeeiçã de que a liquidação de The British Bank 

ef Seuth America r.imi ted nã foi cemmunicada á FiscB.lisaçãe Bancaria . " 

Accrescl"'nteu "que SA trata dA eq uivoco decorrl"'nte dt~~ uma infermaçãe 

capciosa da Dirfl'lctoria dfll Rendae Internas" e mais que , "para restaurar 

a verdade , eff~rec1a a certidão clara e completa da mesma Direoteria . " 
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(E8~a Directoria, note-ae , é a me8ma que o 
Banco acusa d~ capciosa) . 

Vejamoe o que dizia es~a c~rtidãe famosa que • Bank of 

London fez passar cemo docum~nto novo e com que conseguiu enganar 
, 

Conselho Pleno illudind•-• na aua boa fe . Para obtel-a • Bane se 
, 

dirigiu a Directoria e r~quereu:-

de 193'7 . 

a)- em que dat foi apreeP.ntada para arohi
vament n~ata Direct~r1 ~ a acta pela qual 
a aaaemblea de Banco Supp!icante reaolveu 
a sua liquidação; 

b)- em que data foi archivada nesta Directe 
ria a procuração doa liquidantes , conati~ 
tuinde procuraderea ao Brasil . 

Eeae docum~nt~ cP-lebre fei requerido ~m 9 de Outubro 

É precie notar que e Banco 1nd~~ou a data de arohiva

mente da acta em que resolveu a sua liquida~ão , ieto é, acta da reso

lução de liquidar e não da li~uidagão . 

E, em reaposta foi-lhe oertificad~ que , em cumprimente 

de deepache Ate ., etc. , etc. , "cenat que o referido Banco deu entrada 

no Thesouro Nacional dos documentes alludidos na petição , em data de 

4 de Setembro e 2 de Outubro de 1938 , fichados reepectivamente , sob 

Na . 85 . 230 e '73 . 432, ambos de anno de 1936. E, para constar , eu Nair 

Mor~ira, funcc1onario da DirAotor1a, etc . , ~te . , etc. 

É ese~ o CP.l~bre d~cum~nto apresentado como novo . Nova 

foi apenas a sua apresentação , po1a , ninguem, de eã conaciencia , pede . " euppor que constitua prova de t~r side archivada acta differente da 

que fle referiu documP.nto de f la . 24'7 , asaignado pelo t~tx-Ministr·e da 

Fazenda , • Exme . Snr . Dr . Orlando Villela . 

Emfim, oue provou • ot~tlebre documente ? Q.u.e merito teve? 
, , 

Nada provou alem de que estav· provado , isto e, e archivamento da 

acta da ~!olusãe de liquidar . Pertlnto, tratando-se de um documento 

velho , não poderia • Conselho Pleno julgal-• motiv para recebimento 

dos embarge~ e para reformar accerdão embargado . 

P. que assentando a decisão de Conselho Pleno no doeu• 

mente apresentado como neve , mas que , como vimoa no n? anterior , de 
, , -

nevo se tinha a forma, nao precede oa e~ue considAranda quando dizem 
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"que o Briti~h Bank Am 4 de SetAmbro de 19~6 
e 2 de Outubro de 19~6 , conforme as petiQoes 
fichadas sob os ns . 65 . 2~0 e ~~ . 432 , ambas 
d~ 1936 , muito antefl da reclamaqão e deci
sao da Terceira Camara , havia cumprido o 
determinado no decreto n . l4 . ~28 de 1921, 
dando entrada na Dire~toria de Rendas IntEr 
nas dos documentos legaA6 , e6pecialmente da 
acta ga liquida~ão e o archivamento da pro 
curaçao dos liquidantes constituindo procura
dores no Brasil;" 

"que a participacão e arch\vamento d!B actas 
e maia papeis referenteD a,liquidaçao do 
British Bank dirA9tamente a Directoria de 
Rendas Internas , e riRoroeamente legal, por
quanto , na forma da letra "g" do art . 96 do 
decre~o n . 24 . 036 , de 24 de março de 1934, 
cabe ~ aludida Direc~oria o.serviço de fisca
lieacao bancaria, alem de nao mais existir 
a Inspectoria de Bancos referida no Decreto 
numero 14 . 728 de 1921; 

"que provado tPr o Britieh Bank cumprido o 
determi~ado no dec . 14 . 728 de 1921 , pela par 
ticipa~ao e archivamento das actae de liqui 
dação voluntaria na repartição e e~ tempo 
competente no Braeil , ipso facto , e fora de 
duvida a insubsistencia doa motivos pelos 
quaes a lerceira camara julgou procedente a 
reclamaçao . " 

Eeaaa allegaQÕee , todas ellaa foram desfeitas pela cer

tidão que o Syndicato Bra ~ ileiro de Bancario• requereu á mesma Directo

ria de Rendas e juntou ao prooeeflo 170ll/S6 no recurso de avocação ao 

Exmo . Snr . Ministro , certidão que diz , entre outras coueas:-
, 

A-"que a acta da aseemblea geral dos acoio-
nietas do The British Bank of South America 
Limited , realiflada em treze (1~) de agosto 
de mil novecentoe e trinta e seis (19~6) ,. 
em'Londrea , e cuja traduoQão faz parte do 
proceflsO protocollado no Thesouro Nacional 
sob o numero setenta e tres mil, quatrocen
toe A trinta e dois (73 . 432), de mil nove-
9entos e tr!nta e· sei8 (1936) , ~i5 respeito 
a deliberatao da referida assem Iea no senti
do de ser 1qu1dado o Banco de que se trata;" 

B-"que a apresentaQão daquelle documento a 
esta Directoria rião eximiu o The British 
Bank of South America Limited dae exigenoias 
previstas no regulamento approvado com o 
dêcreto numAro quatorse mil setecentos e 
vinte e o~to (14728) , de deseeeis (16) de 
marQO de mil novecentos e vinte e um (19211, 
inclusive pagamento da quota de fiecaliea~ao 
e posse da carta patente de autorização;" 

Ora , como ,se vê , oa papeis fichados sob os numeroa refe -
N , 

ridos , dizem re8peito a delibera~ao da referida ascemblea no sentido 

de ser liquidado o Banco de que BA trata . Da deliberação de liquidar , 

repetimos , e não da liquidagão . Portanto , o coneiderandum do nccordão , 
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deDtruido PAla CArtidão mAnc1onada A para a qual, data VAnia, chamamos 

a attenoão do Cons~lho PlAno, eAm qualquer baee legal e positiva, como 

todo o accordão dee~e meemo Con~Alho, no procee~o 1~011/36, deve aer 

desprezado para aer reformada a sua jurisprudencia • 

affirmar que 

eeja, o 4~:-

... 
P. que nao procede, e~ualmente, o considerandum (3) ao 

"embora o Ba.nk of London eeja um do! m~:to
res accioni.staa do Br1t1~h Bank, nao e, 
entretanto, o unico accion1ata, como pre
tendem, ,pote, eegundO a propria ac~a da 
assemblea q ue resolveu a liquidaQ o volun 
taria do Brit1eh Bank, celebrada em ~ 
no dia 13 de Agosto de 1936, coneta, pelo 
menoe, a exietencia de sete outros accio
nietae." 

Não procede porque, diz o con~1derandum eegu1nte, ou 

, ... 
Esta documento, como ja vimos, alem de velho, nao auto-

, ... 
rimava o ConsAlho Pleno chegar as concluaoes a que chegou. Elle foi 

deafeito por uma certidão da mesma Directoria de Rendaa, junta ao re

cureo de avocação do procesao 1?011/36 e para a qual ja pedimos a 

attenção do mesmo egregio Conselho. O documento refArido é capicioso e 

as conclueõ~a delle tiradas aão falsaa. 

O unico accioniata do Britiah Bank era o Bank of London 

and S9uth America Limited. Este banco não era, como affirma o coneide-
, 

randum 3, o maior accioniata daquelle, mas, e prec1ao esclarecer:- era 

o un1co accionieta. 
, 
E o que vamoa provar. Asaim:-

No pro~esso 1?011/~6, o patrono do Bank of London, fa

lando sobre a reclamação do banc~rio, dirigida ao Coneelhq Nacional do 

Trabalho, depoia de claaaificar os documAntos apresentados pelo recla

mante, referindo-ae aoa que chamou retalhoa de jornaee, dieae que elles 

davam noticia da incorporação do The AnRlO South American Bank Limited 



-'7-

pelo Bank or London , cousa que ninguem conteBtava . Portanto , tal dizen

do , c~nfes~ou a incorporação do Anglo South pelo Bank of London . Esta 

confiseão tornou-se mataria pacifica . Ademais é confirmada no parecer 

do Ministro Pire~ e Albuquerque , no mesmo processo , parecer junto 

pelo Bank of London . 
, 

E, no doc . que ora· juntamos a eetee embar~oe , que e a . 
traducção de parte da demonstração de contas das companhias subsidia-

riae do Anglo south, verificando que o Britiah Bank era uma dessas 
I 

companhias pertencentes ao mesmo Anglo , verificamos tambem que o seu 

c~pital autorizado era de cem mil acçÕes de vinte libras cada uma . 
' 

Essas cem mil aoçõea , como se vê pelo documento citado , 
I 

que apresentamos junto a e~tee mesmos embargos e que tambem e uma par-

te traduzidas do balancete do Anglo South American Bank Limited , de 

~O de Junho de 19~4 , evidencia que , no activo deste Banco, ja nesta 

epocha , estavam todas as acçÕes do Britieh Bank, isto é, as cem mil 
, 

de que se compunha ~ seu capital . E, como e certo que o Bank of London 

incorporou o Anglo Soutb, como se vê da confissão referida , ipso 

facto , incorporou o Britiah Bank, cujas acçÕes, na sua ·totalidade , es 

tavam no acervo do Anglo South (doc . citado) , acervo que o Bank of Lon-

don adquiriu .• ~dquirindo , pois , esse acervo , o Bank of London ficou 
I 

sendo o unico accionieta do British Bank , isto e , comprou a totalidade 

das suas acçÕes que eram cem mil , de vinte libras cada uma , e estavam 

no activo do Anglo South American Bank Limited . 

Portanto , está provado que não subsistem os consideranàa 

~ e 4 do accor~ão do Conselho Pleno , porque a verdade , como a expuzemoa 

de modo claro , diz precisamente o contrario , ou seja , que o Bank of 

London comprando as cem mil acçÕes do Eritish Bank , comprou a totalida

de dellaa e tornou-se seu un1co accioni~ta . 

P. que o considerandum 2 , em que o egregio Conselho 

Pleno affirmou não haver no processo a prova de ser o Bank or London 

o succeaeor do activo e passivo do British Bank, não tem justificativa , 

pois pela exposição anterior , como ja vimos , no activo do Anglo South 

American Bank Limited , act1vo que o Bank of London adquiriu , estavam 

todas as acçÕee que compuhham o capital do Br1tieh Bank . Por isso mee -
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mesmo , como o Anglo South , o Br1t1~h Bank pae~ou a eer propriedade do 

Bank or London . E, considerar que de tal não ha prova , sem duvida , é 
.. 

um contra ~eneo que nao deve prevalec~r . 

P. que oe documentos a que allude o coneiderandum 5 

do mesmo accordão eão capciosos , por ia~o que , tendo o Bank of Iondon 

adquir1do o Anglo South e no activo deste eetando o British Bank, ad

quiriu ou incorporou , ao seu patrimonio , o proprio British Bank . 

A~iáe essa conclusão é um comezinho principio de logica , deduwivel por 
I 

qualq uer colegial fora de contAeta~ão; 

P. que , ao contrario do que diz o coneiderandum 6 , que a 

"publicacão feita Am Londres , em 2:5 de 
julho de 1936 , fls . 238 , onde se dizia 
que o British Bank seria euccedido e ab 
sorvido pelo Bank or London" •••• 

deve ser tomada como valiosa porque foi feita em jornal official , oomo 

affirmou o Banco do Brasil em officio constante do processo 1?011/36 , 
.. , 

e porque , tal publ1caQao esta devidamente authenticada em Londr·ee e 

traduzida para o vernaculo , por traductor publico jura~ntado . 

, 
Ademais esta ella perfeitamente de accordo com o que 

diz o documento ja conhecido desse egregio Conselho , na contestaQão 

aos embargos de 1?011/36, isto é, de accordo com o discurso constante 
, . 

da acta da aseemblea em que foi votada a reeolu~ão do augmento de 

capital do Bank of I,ondon , de 4 milhÕes para 4 mil'hÕee e meio de libras 

augmento que ee de~tinou á acquisiQâo , por este Banco , do Anglo South 

American Bank Limited . E, nesee discurso , o Sr . J . N. Beaumont , presi 

dente da aaeembléa , discor:t•endo sobre ae vantap:ens da fusão doe bn.ncoa , 

affitomava:-

"Sob o influxo das mudanças que sobrevie
r·am ao commerci9 interuational nestes 
ultimoe annos , e questao de bom senso 
concluir - se que os doie bancos inglezes , 
operando sobretudo na America do Sul, 
devem evitar entre si uma concorrencia 
deeneae!e ,r1a e virem juntoe a fo~aF 
um mais rorte estabelecimento 1nglez 
capaz de prestar ao puEii~o todas as fa 
cilidades bancarias que os oommerc1antes 
em noeeos reepPctivos paizes possam 
desejar . " 

Ainda ma i !I , referindo-se ao Bri t1. sh Bank, declarou 
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, 

ainda o pre~idant~ da mesma Aeeemblea que 

"em ooneequenoia_do au~mAnto de capital , 
para a acqu1siçao do An~lo South American 
Bank Limited , o Bank of London se torna
ria propr·ietario dPt todas as accÕeeC!õ" 
ErrTt~eh Bnnk of South ~merico. tta ., o ~ual 
aro. eubeidio.rio rio 1\np,lo south , opAran o n 
iiõ Bro.at!;-eetá. pr,.v1sto que oe negocies 
do Br1t1ah serão abeorvidos no momento 
oportuno pelos noeeoe . 

E, de maia claro do que isto, não aabemoe . Documentos 

e discursos se completam e reforçam de tal modo que não deixam duvida 

sobre a absorpção do Britieh Ba.nk pelo Bank of London quando eete 

comprou o activo do Anglo South , activo em que , como ja ee provou 

-(doc . citado) estavam as cem mil ac~oe~ do British Bank; 

10~ 

P. que o coneidor•o.ndum "7 do refArido accordão expressa 
, 

uma doutrina inacceito.vel e facciosa , em desaccordo , alias , com os 

commercial1stas mais eminentee e , entre elles , Carvalho de MendonQa 

que , a rAspe1to de fueão ou incorpor~oão de uma sociedadA por outra , 

"9 phenomeno juridico da incorporaQão não 
e mais do que a transferencia do patrimo
nio do. 50c1edade anon:ymo. que desapar•eoe 
Pã'Fo.outr·a , que continua sem altArar· a sua 
~nele perfigur•an~o em eynthese uma com
pra e venda ou oefHlaO . " 

"Para realizar· eata inoorporaQão , uma das 
sociedades augmenta o BAU capital; a outra 
decreta a eua dissoluQão e nomeia liquidan 
te . " ... -

"A 1ncorporaQão para a aociedade sube1eten
te , não faz maia do que auP:mAntar o se~ 
Capital , e ~ara a eociedade absorvida e 
apenas um modo commodo eoonomico e rapido 
de sua 11quidaQão {Tratado de Dir . Commer
cial Braeileiro , vol . 3~ liv . 2 , fle . IV) 

, 
E o caso typico A caracteristico do Bank of London , que 

uu~entou o seu capital , e do Anglo south American Bank , que determi 

nou a sua d1esolução . E nesta estava abrangido o eeu filiado , o British 

Bank . Diz a1nda que: 

"Pela incorporaoão uma do.fl soaiedadee 
eutsistent~a abeorvA a outra ou outras , 
que ee dieaolvem paro. aerem o. ella incor· 
por~da . Não ha ceeaçio de nova sociedade , 
porem simples extinçao de umu ou maie 
sociedades, paro. fazerem parte de outra 
que oontinúa a exist.r , alargando sua 
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esphera de acção e accrescentando aos seua 
proprios direitos ~ obrfgaçoee, que permane
cem Intactos, ,oe ã!re"fb~s A o"6r1go.cÕea, <faa 
sociedadee gu~ a ella ee incorporam" • 

Como se nao bastassem esses ensinamentos, existe nos 

autos de processo 1~011/~6 um luminoso parecer do grande j~isconsulto 

patricio Targino Ribeiro, que conclue: 

"desde o momento em que o Bank of London 
ad~uir1u a totalidade das ·acçÕ~s ·do Britiah 
~~ os empr~go.dos de~te paesatam a aer aeus 
empregados e~ assim, a liquidaçao voluntaria 
do British nao preJudica os seus d{re1t2•·" 

11~ 

P. que oe consideranda 8 e 9, refer•indo-ee a acta de 

liquidação do British Bank, laboram em erro, pois, como ja ficou claro 

no 5° provará destes embargos, tal acta naÕ exist~. O que foi archiva

do como affirma a propria Directorin de Rendas, em certidão junta ao 

recurso de avooação do processo 1~011/~6, é que tal acta 

"diz r~epeito ~ deliberação da referida as
eemblea no sentido de ser liquidado o banco 
de que se trata". 

~ , .. 
A acta, como se ve, diz respeito a deliberaçao de liqui-

dar e não á liquidação. Entre deliberar liquid~r e liquidar, realmente, 
, 

a differença e grande. Em acta em que apenas se delibera liquidar uma 

sociedade, não se torna obrigatoria a menção de liquidatario ou succes-
, . 

eor. Portanto não e de extro.nhar-se que na acta em que foi deliberada 

a liquidação do British Bnnk, não fosse feita referencia ao Bank ot 

London. Ademain a acta não tem o valor que o Conselho Pleno lhe em

prestou no julgamento do processo 1~011/~; ella não é,. como affirmou, 

a acta da liquidação e sim a aota da deliberação de liquidar. 

12~ 

P. que os cone1deranda lO, 11, 12, 13 e 14 como os ante-
- , riores, nao procedem, porque ja verificamos ter o Bank of London absor-

vido o Anglo south e, no activo deste estando o Br1t1sh Bank, absorveu 

o propr1o Br1tish Brunk, de que, aliás, nos procensos de reclamação con

tra aquelle estabelecimento, ha abundante documentação; não procede~ .. , 
por4ue a allega~ào de que existe a ~e~sOnàlidade B~itish Bànk e eXPe-

diente de que se serve o seu encampador apenas para myutifico.r a en

oampação; não P.rocede porque o tempo de serviço, ee não provado expi· e~-
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I 

expr~ssament~, ~sta implicito na carta qu~ o British Bank dirigiu aos 

seus empregados e em que lhas offer~cia indP.mnieação noe moldes da 
I 

lei 62, isto e, tantos ordenados menea~s quantos eram os annes de ser-

viços prestados. Ora, se a carta declarava o ordenado X e offerecia, 

na conformidade da citada lei, a indamnisação Y, implicitamente decla

rava o numero de annos de trabalho do reclamante. Esse tempo de servi-
, 

ço assecuratorio da estabilidade, pelos tArmos da referida cnrta, pode 

ser deduzido por qualquer peesôa conhecedora das operaçÕes fundnmentaes 

e da mencionada lei e não devia s~r posto em duvida; 

13~ 

-P. que oo consideranda 15, 16 e 1~, egualmente, nao pro-

cedem porque tendo o Bank of London, como acc1on1sta do British Bank, 

a .sua responsabilidade limitada ao num~ r o de quotas que ti vesee, tinha 

elle a responsabilidade absoluta dos negocias do mesmo Britiah Bank. 

Isto porque, adquirido o activo do Anglo south, nelle adquiriu a tota

lidade das acçÕes do British Bank (doa. citado) que eram de cem mil, 

de vinte libras cada uma. E comprando o Bank of London, como comprou 

e efltá provado, todas as acçÕes do Britiah Bank, e, paesando, como o 

passou, a ser o seu unico acc1onista, passou por isso mesmo a ser o 

uni co re6poneavel pelas ~ma o obrigaQÕe !I. Aliás EHite é o mo ti v o porque 

lhe foram dirigidas as reclamaçÕ~s doe bancarias em causa e as provas 

constantes dos autos, incluindo as que foram juntas ao recurso de 

avocaQão do processo 1~011/~6, não eão provao preoarias e tal não dirá 

quem, conscientemente, tendo conscienc1a, quizer dar-se ao trabalho de 

examinal-as; 

14~ 

... 
P. que as tres Camaras de que se oompoe o Conselho Na-

cional do Trabalho ja julg·lram processos de reclamação dos funociona

rios do British Bank contra o Bank of London, e todas ellas, por una-

nimidade dos seus membros, reconheceram o direito desses empregadoa 

de serem transferidos para este ultimo Banco, de vez que se não tpata

va de uma simples extinçaõ de estabelecimento, por motivo de sua liqui

dação, mas de transferencia de negocias, decorrente da absorpção, fusão, 

incorporação (ou como se queira dizer) de um estabelecimento pelo outro. 
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15~ 

P. que a propria la . Camara - pre~idida p~lo Dr. Fran

c1 ~co Bar•boza df'! Rez~ndflll, julgou o proctlls!IO 6'72~/~'7 d(l! RAnato Carraro, 

de que foi rfllllator o Sr. CorrAa flll Silva. - Accordão dtll 18 dflll Outubro 

de 193'7, publicado no D1ar1o Off1c1al de 23 de Nov(l!mbro dA 193'7; que 

a 3n . cumara - prtlleidida pelo Dr . Ildefonso de Abreu Albano julgou o 

proceseo 6'724/3'7 de Francisco Paulilo Netto. R~lator: Dr . Ir1neo Mala

gueta - Accordão de 23 dtll OUtubro de 193'7 , publicado no Diario Off1c1al 

de 1'7 de Dezembro d(l! 193'7, fls . 2506'7/8, e que a 3a . Camara, em lO de 

Agosto de 193'7 (I! por accordão publicado no Diario Official de 3 de 

setembro do M(l!emo anno, julgou prooedentA a r~clamaqão de Francisco 

de Paula Reimão HAllmeiet~r, no processo 1'7011/S6 , para det~rminar a 

sua reintegração no Eank of London . E, esta~ d~cieÕee, tomadas pela 

la. 2a. e 3a . , Camarae , o foram em r~clamaQÕee idAnticas a do prooes!lo 

3911/~'7, cujo accor·dão da la . Camara ora se embarga . 

16~ 

P. que , !!Obre o aesumpto t~ndo se man1f~etado as Camaras 
... mP.ncionadae, ella!l mtllemae, rP~unidas em eeseao plenaria , apenaa com o 

~ ~ ... documento de que ja S(l! tratou no 5~ provara, nao podiam de nAnhum modo , 

modi f icar os votos ant(l!rioree proferidos nas suas reuniÕe~ reopeotivae , 

e , por ieeo , finalmente . 

1'7~ 

P. que os prPt!lentAe embargos devAm ser recebidos , refo! 

ma~do o accordão embargado e jul~ada afinal procedente a reclamaQão 
# doe embargo e pelos moti voa expoetoe e como e de 1.nteira 

J U s T I Ç A 

Rio de Janeiro , a c6.. e~~ ~ ;JJI 

c , 
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TRADUTORES 
.JURAMENTADOS 

Dr, OSVALOO 05 ABR 1 r L ~ 
L, SVI.TOPOLK-MIR! Y 

Tradutores P1•b •cos Juramentados 

Traveaaa Ouv•dor 16. 40-a/ 44 
TEL 23.1334 

.ft..t.o de Ja.:n.ei.r 

Eu, traductor publico abaixo-assignado e 

interprete commercial juramentado desta 

praça do Rio de Janeiro: 

C E R T I F I C O que me foram apresenta

dos um Balanqo de Banco e uma Especifica

ctão de Contas exarados em idioma ing1ez, 

afim delles traduzir para o vernaoulo os 

trechos apontados, o que cumpri em raBio 

do meu af fioio e cuja traduoqão é a se

sminte:(Doc. 7256/38) 

TR.A.DUOOIO: 

THE ANGLO-SOUTH AMERIOAN BANK LIMITED 

BALANÇO em ,a de Junho de 1935 (N. do T.: Na 13a. linha, 

no lado do ACTIVO): Bens em Companhias Subsidiarias - Bri--t_:,s;: l!§nlt ot South ~erica Limited, 1?~·000 aa~ de ~20 

cada, .tlO pagas a 1,20 ------------------&2.000.000-o-o 

-----THE ANGLO-SOUTH AMERICAN BANK LIMITED - Espeoifica

ctão de Contas dos Bancos Subsidiarias - BjU •'TSH B;WK OF 

~QUTH ~®RICA LTD . - Capital ~orisado ~Q.OOO ~~~es de 

.t20 cada - ~2.000.000 - 31 de Dezembro de 1934. --------

ERA O QUE CONSTAVA DOS TRECHOS APONTADOS que 

me foram apr esentados e que bem e fielmente traduzi do pro-

prio original, esoripto em inglez, ao qual me reporto. 

Traducçâe AI *~'" EM FE DO QUE passei a presente que assigno e sello 
Sellos "A ttao 
Tabethão j a f com o sello do meu officio, nesta cidade do Rio de Janei-
Titlouro 1 
flllfl•stllno s ro, aos cinco dias do mez ~e Novembro de mil novecentos e 

s 



MINIST~RIO CO TRABALHO, INDÚSTRIA E. COMI!~CIO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 
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Jxmo. Sr. reaidente 

r oca so n. v.911 da 1957. 

o OF .1.0NDON D OUTH 

Naciont 

' UC-

c"" c1 , no ·:li. 25 do mez p .p. , conforme o i 

dvo do bai.co i nado noe respectivos autos , 

o _ balho: 
I 

, t ao ti o 

o o o 

emba ot-

~erecidos por UIZ GQN~LLVES DE FREI ao accordam proferido no 

p--oce so n . . ~11 de 19~7 , vem impugnar o mesmo an rgoa, pela 

forma eguinte: 

I 

FACTCS 

O embargante , e - pr de '1m BRITISH .B.ANK OF OUTH 

, t ndo ido dispensado do erTiqo , por ter o Banco 

r g· ar entrado em li _uidaQio e fechado toda 

no Bra il , tem e recu d a receber a indemni 

s u J'111aes 

ão de 25:287tSOO, 

que lhe :foi ot:f'erec1da pelo Banco sn.pregador , nos termos da lei 

62 de 5 junho 19~5 , e pretende ser adm1 tt1ão como empregado do aup

plicante , ora àmbargado , sob o pretexto , (Jle · 11ega , de ter o em

bargado incorporado ou encampado o Banco empregador. 

egr-sia Primaira Camara, pelo acoordam ore embargado 

de tl . 118, e com apoio no accordam anterior de tl . 112 , xoter14o 

lo venerando Conselho . leno no proce · o n . 17. 011 de 19~6 , em 



tudo identico ao actua.l (T14e o Parecer da. roourador1a 4e :tl. 110) 

Julgou improcedente a reclamaqão, noa seguintes termos: 

CONSID.H:RANDO que o Conselho Nacional do Traba1ho, 

em se são planaria de 28 de abril do corrente ano, pelos 

tundalllentoa 3ur1 dicos constantes do J.oórdão publicado no 

Diar.lo Oficial de 10 Junho p.p. (Prac. 17.011/Z~ -

J.oórdão de tls. 11Z/ll5)resolveu Julgar a reolamaqão i

dentiaa a doa presentes autos, e oferecida pelo Sindica

to Brasileiro dos Ba.ncarios contra aquele primeiro esta

belecimento ~oario, an ~avor de Pranciaco de Paula Rei

mão Hellmeistar, 4estitu14a de ~undamento legal, vis1D 

não ter t1cado prOTado que ocorreu na especie an debate 

a absorqão, encampaqâo ou succeasâo do BRITISH BANK pelo 

BANK OF LONDON, não podendo po1a este ser reaponaavel pe

los a toa pra tloados peles liquidantes daqy.ele, a aa. a de

miaaão dos respectivos tuncicmarJ.oa; 

CONSIDERANDO, nessas oon41qões, que 11 coerente 

com o reterido Julpdo e t Y1 s ta c1a tal ta de ua teria no

va de di.rei.to e de tato que destrua. os fundamentas. do 

J.o6rdáo em questão, ' de se negar proVimento ao presen-

te pedido de rei ção; Iato osto, 

RH:SOLV.I!:M os membroa da 1 a. Cama.ra do Cons alho 

11 contra o voto ao o J 1 ro Luiz ! ional do Tr 

aula Lop , 3ule; 1m roo d.en t e p t1ç':o de ""1 • • 

II 

PRKLD4INARMENTE 

Os amba não devam er re ebidoa, nos termos do 4 

do art. 4 do dec. 24.784 de 14 Julho 1954, que dispõe: 

4. decisões das Camara são suaoeptiveia 

de embargos pa r o Conselho 

articularem ma tEia Ell.a 

leno, os quaea, o não 

direito, só serão recebi-
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dos se estiverem acompanhado de documento novo, sobre 

qu.e ellaa não se tenbam pronunciado. 

Com etteito, tendo o Conselho Pleno, no accordam de tl. 

11!, em que se apoiou o accor<lam ora embarga&J de t'l. llB, assen

tado, como uma elas suas razões de decidir, que o Banco embargado 

é méro accionista do Banca Em liquidaqio e titular, não da 1xl tali

dade, mas da maioria das a.cqõea, pretende o emba.se.nte proTar que 

o eabargado é titular da totalidade 4aquellaa acqões cem o documen

to de tl . 13•• 

se aocumento 6 traduc · parcial de um prospecto tmprea-

ao , sem nenhuma authenticidade, e do qual consta um balanço de 'lHE 

ANGLO SOUTH AMERIC.AN B.ANK de 30 junho 1935, no qual figura este Ban

co como portador da totalicmde das acqõea de THE BRITISH BANX , e co

mo o BlNK o::r LONDON, ora embargado·, oont'essa que incorporou o ANGLO, 

segue-se - argumenta o &bargante - que é hoje o ti1ular da tota

lidade daa acqoea do BRITISH. 

ora, o BANK o:r LONDON, ora embarga.do , incorporou o ANGLO 

em 1V36 , e nessa data lbes torsm transteridaa, não a totalidade , 

mas a maioria daa aoqõea do BRITISB, como o deixou patente o aocor

dam do Conselho Pleno de rl. 112 , no qual se 18m os seguintes con

s14erandoa: 
.. 

Considerando que no processo nao l:a prova de ser 

o BANK OF LONDON suocessor do activo e do passivo do BRI

TISH BA.RX; 

Considerando que, embora o BANK OF LONDON seja um 

dos maiores acionistas do BRITISH BANK , não é , entretan

to , o 11n1co acionista cano pretendem, pois, segundo a 

propria ata da assembléa que resolveu a liquidação volun

ta.ria do BRITISH BANK, celebrada em Londres, no .dia 13 de 

agosto de 1936 , coniSta, pelo menos, a existencia de ete 

outros accioni tas (ver certidão de t'ls. 149-151); 
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Considerando, alem disso, oamo esclarece o item 

K do documento de fls. 253, am data posterior a assem

bléa, quando o a ~K OF LONlJON, adquirindo acqões, paa

aou a ser o maior acionista, nao comprou nem se 1Dmou 

propr1etar1o da totali ~ de das acqões, por isso que, 

aorescen o referido de oumen to, outro acion1 tas ain-

da. existem; 

to á cta, a que e retere o aocordam, juntamos com 

esta tapugnaqio (doc. n. 1), por oertidao verbo ad verbum 3e-

gi tro de tulos e uocumentos. 

Por .on gui te, o pode er considerado d.ocumen to no- • 

vo, um papel tmpre. o, aliás sem authent1c1dade, ~e e refere 

de 1 35 balanqo de 1935 - '. 1 .ndo o e á em 

~ um f o de 1 6 - proTado por um d oou.men to ~ular, e .reoonhe- • 

oi o or um o ordam soberano do Conselho Pleno. 

§ 

Toda"fia ainda que o BANK OF LOliDON, ora em b~: do, ti-
' ve e adquirido a tot&l.idade das a.oqoes do BRIT.ISH :a~NX, e nao 

apenas a Jll&iori&, a i tuaqi.o juridi ca seria a mesm.a, porqu.e em ta-

não 

uni ver sal e prino 

onde jÚlais el.o 

reapon bili el. 

contr ct • Isto 

unanimidade o d t 

lmente 

OCl. 

brasile 1r , o i o-

, 
de e.nonyma, ne

i-el 

no ... , c L oio na 

oÜLl e nos pareceres 

de PIRJ!S ~ ALBUQUER .U ~ , .L.IWI C .RN.EIRO e DORV.&L LACERDA, oujaa lic-

qões transcrevamo no em r recebido pelo Conselho Ple-

no pelo c ~,;r de tl. t b es es que juntamo tl. 83. 

JJ..iás, o umpto e tá resolvido entre n6 por lei expre! 

sa, qu 1 . ja o art. 15 do deo. 434 de 4 junho 1891, ~e regula 

... oc1 ' nonymas, e o texto é o seguinte: 

Art. .1.5. Os 'soei os responsavei sómante e-
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la quot do capital 

s... cedida • 
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s ac~õea, ~e subscreven, ou lh 

:roi , portanto, na ~uata applica.qão desse te:z:to lege 1, 

que o Conselho Pleno assentou o seu accordam de ~1 . 112, no qual 

e 13: 

Considerando que o BANK OF LONDON, embora ando 

acioni ta do BRITISH BANK,· sociedade ora em lituidaqão , 

não responde pelos ato praticados pelos liquidante , ua 

responsabilidade não p •s d quota do capital represen

tado palas acqões de que é possuidor; 

Considerando que o tato do BANK OF LONDON ser 

acioni ta do BRITDSH BANK não tmparta out responaabi-

l~dade , pois as sociedades subsistem independentemen-

te uma da outra , com 'li. da propria, não se c ont"undindo 

suas personalidades ou representaqõea legaes , podendo 

mesmo , como ocorre an outras sociedades , se dar o ~ato 

de ambas serem acionistas uma da outra, reciprocamente, 

isto ' • o LONDON podia ser acionista do BRITISH e este 

daquele , ao mesmo tapo , sem que se oant'undissem as per

sonalidades ou responsabilidades; 

JSm ultima ana.l7ae: o embargante não trouxa com os seus 

embargos nehhum documento naYo. Trouxe um pa.pel velhissiJBO , atti

nente a tacto de 1935 , quando o ~e est' em aausa são ~actos de 

1936 , provados por dacumen tos regulares e já reconhecidos pelo ac

cordam do Conselho Pl eno , ~· tem ~orqa de caso ~ulsado , Todavia, 

ainda que o documento em questão tl.vesse al..gum mer11xl , a situaqão 

~urid ica recoilhec1 da pelo Consel.ho Pleno não se modi~icarta , por

~· méro acionista , o BANK OF LONDON não tem nenhuma responsabili

dade peloa empregados do BRITISH BANX. 

Conseguintemente , prel1m1namente os embargos nâo podem 

ser recebidos . 



• 
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DR URITIS 

Q,uanto ao meri to, al1ega o embargante: 

A) que o presente caso na o é 1den tio o ao tk) pr ooesso n. 

17:011 de 1936, julgado pelo aooordam do Con alho Pleno de r1. 112; 

B) que o BRITISH BANK arohivou na Direotor.ta das Renda 

Internas a ao ta da resoluoio de liquidar. ma n·· o 

da 1isuidação; 

chi vou a acta -
C) que as tres Camaras deste Conselho, fU.ncoionan4o re-

gularmen , jul r; a r vor dos empregados do BRIT.rS B:.NK, do 

de estranhar ~ • reuni 

entido contrario. 

consel.ho eno, tenham julg~ o 

.:.Dalysemos, ep dE tente, o da uma da tre al _ Q1e • 

C.ASOO ID 'l'IC<B 

Ter a o oraga de negar a identidade entre tad os 

que correm neste Conselho rovoc doa pelos do 

B. J.NK contra o ~ OF ~ DON, 6 a 1m como arr1r ue é noi e 

da quamo o ol tá i1l o altura • 

Dr 

1 

unho s 

t 

, ne te B o, Q!le re pon o r ós nobre rocurado-

oi r , ouj olinu.mo com u~ 

o or r e i o, 
' t con o, 

et"en r d CI r o B.KI~H. o ele 

gu1nte alavra , no eu parece tl. 110: 

O Consâlho Plano em sessão ele 28 abril 1938, 

re iando o processo n. 17.011/36, em grio de em x 

eu 

moc11t1cou, por maioria de voto , ci "'u • c 
u demais C--........... 

• do or un imida • 
1.,. o b.e ne.c ~1 _ 

no me o t~do e v ~-

de io e u o do r ente 
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oa - , ·uma Tez ~e e tr ~othe e identi • 

Opino qua ecre t ri junte u c i 

or~ relativn á decisão mencionada , enc ·~nhando 

em e o ,r cesso seu:. ul ter iorea ter • 

Rio , 9/ / 936. 

(a) thercie S11Te:l.ra • 

_,_ 

ortant o, ando o . ente o o iden.tico o do ~ roces 

n. 17 . 011 de 1936, o ~e deve ·re~ lecer é o accor~ soberano do 

Conselho leno , o qual , tendo ido preterido em gráo de embargos , 

tem r de caso Julgado , cano decisão de ultima e de~initiva ina

tfnci , nos te~oa de § 5 ~ art . 4 do dec . 24. '184 de 14 de Julho 

de 1937 , ~e di õe: 

· 5 . decisões do o . elho lacional do Tra 

lho , em sráo de embargos , são de ult1~ e detinitlva ina 

tanci&. 

B 

ACTA. .&RCHIV~ 

Escreve o embergante (itam 4 dos seus enbargos): 

ac~ da resolugão de liquidar toi arcbivEda , 

é certo , a aota de liquidação não oi rchiv , por

que não ex1 te. , arohivar ac de re olução de liqui

dar , é 'reciso convir, não 6 archivar a acta da liquida

qão. 

h1dente.nsnte o argumento não tem en o. aota , pel.• 

qual os acc1oniatas resolvem a 11qu14aqão da aooiedade anonyma 

nomeiam os liquidem tes , é o que se chama acta de liqu1dasão. Des

de esse momento a sociedade entra em 11qu14aqão , que termina pela 

prestação de contas doa li~uidantes e partilha do 11~1do da litui-



8 

o entre oe accioni taa. 

Entrar em liquidaqão qu6r dizer: pagar os credores, 

despecU.r os empregados, indemnisal-oa de accordo cem a lei, c

ttm praticar todos os actoa para a liqu14aqio de todos os nego

cios, para poder tecba.r as portas doa estabelecilllentoa, e encer

rar a.t1nal. a liqu14aqi.o, pela partilba do liquido apurado an tre 

os aocionistas. Mas a mataria ' tão elementar, IIU8 não merece 

que se perca tampo em eaclarecel-e. 9U disoutil-a. Jl.1'•• o aa

aum:pto eat4 elucidado oompletamen te no accordam de n.. 118 do 

Conselho ·leno, no qual e 18: 

Considerando, no entre~to, que, deante do do

cumento de tla. 299, ora oterecido pelo embargante BANK 

OF LONDON, como dean te dos demai documento ttgur 

nos autos, é apurado; 

I) - :ue o BRITISH BANK, em 4 de se b o de 

1936 e de outubro de 1936, on:t'orme as petiqõ ti-

chadas sob os na. 85.2~0 e 73. ' bas de 1 6, muito 

antes d rec · o e d c i o da Terceira Came 

cumprido o determinado no Dec. n. 

entrada na Dire to ia de Rend 

legais, especialmente da ata 
.. 

In te .nas doa do 

liquid' ão e o 

o da procure. o do li u1 ti tuindo 

radore no Bra i1;; 

II) - i c .. o e .ui o 

e 1 1 t 4. 11 ui 
~ 

do o 

direc · e 
, 

.&Ji ector de In te-~ ... 
• - o l_ :J.to, na tor .. dal r 

_o 96 lo .0 '" 6, ... 
,# i l. 1 o d o 

b ia., 1.6 (,l r ot 

teri · 
11 

o no c r 1 .'7 o de 1921, 

III) - p d ter o BRITISH BANK 

o dete minallo c n. 1 .728 de 1921, 1 la 

' Vi 

o 

o 

pro 

• 6 

& o 

19 . • 
o 

i d 

t -
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toa da l1qu14 volunta-

ria na r artiç · e em 

tacto, ~ t6ra de dúvida 

.... o com.peten te no Bra 11, ipso 

insubsieteDCia dos moti o 

los u Terc. eira c ~ ra julgou procedente a reclama-

-çeo; 

c 

o- ACC ORD.AMS DJ ~ C .RAS 

o primeiro processo Julsada foi o de n. 17.011 • 

Poi decidido ela 3a. c r v o b ID.C ri re laman-

tee , ob o tundamento basico de não ter o UTI rc.h1 do na 

Directoria de Rendas Interna 
... 

c ta d& liquide • 

~osterio~ente, a la. Oamara Julgou o roce o n. .72· 

2a. Camara Julgou os processos na. :..912, 4.486 e 

6. ?24, todos de 1937 , limitando-se a aceitaram o accordam da Tercei

ra Camara, em novos tundamen. to • 

lCDI.bargado pel.o supplican te o ccordem da 3a. Camara, e 

provado , por um documento novo, que a acta tinha . do regularmente 

archivada, o Cons~ho Pleno retorm.ou o accor~ da 3a. Camara, ten

do aLguns Juizes 4a propria za. Camara reconsiderado o seu voto an
tericr , '- vi ta do Occ~en to novo. 

Nada n:ei natural , porque os Elllba.rgos t8m justamente par 

objectivo provocar um ma1 meditado exame do caso, dando loga.r 

que os proprios Juízes, que int~vieram no primeiro Julgamento, mo

difiquem o voto anterior. 

lin~ agora , recen tEillente, por accordam de 18 Julho 1938 , 

a 2a . Camara, Julgando o processo n. 6 . 065 de 1937 , Julgou proceden

te a reclamaqão, não obstante o bancario J' ter recebido a indemni

saoão legal e dado qui tacão ao BRITISH EWq:. 

Entretanto, o OonBalho Plfllo1 Julpnclo o prooeaso n.e.'124 

de 1g37, por decisão unanime. Julgou improcedente a realamaqio em 
5 



face da ~itaqio apresentaAa. 

Depois de deci d1do o caso pelo Conselho PlEilo ' que não 

' licito ao proprio Conselho alt~ar a a.eoisão. Pode tazel-o o 

Ministro do 'r.ra.balho, nos casos em que ti ver cablmento o recurso. 

llaa tratando-se de 4ecisâo do ConsaLho Pleno sobre embargos, esta-

mos EID. :race de um caso julgado, que nao pode mi er r e:t"o r ma do p e-

lo Conselho, nem mesmo pelo Ministro, porque, como T1mos, 

aóes do Conselho sobre embargas ·• de ultima 1natauoia. 

deci-

IV 
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n . i inc i i e outru, sendo ue, 
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u i r e • e 

trou de t ue 

tenh sido anpregtào • o 

O :racto deste ter adquirido a iori da CQÔe 

daquelle, nio qu'r dizer que t tu ê: doa doi~ 

OS i DEID. oem que o. d r1ma1op em 

todos pare o egundo. lmboa ... o ooiedade onyma , ~ 

Jo caracter essencial 4 a limitação da responsabili~ie 

de cada ym do~~i&a á tmport9noia correspondente ao nu-
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~ , vol . III , • 298 , do eu Tr 1iado de Di e1 
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ce i de do concurso 

e limit 

o meno- de 
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11 de Cla · cqõe de mE BRITIS h. , oci 

u i 

de 
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vo e o auelle; responde s6mente p u 
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DON 

o e entre o BRIT! 

o houve verd o.eira o , , ne o 

dade , o u1 t1u oll.e eoonom1c 

d un o, deve r pon4er t b 

o , e 1 tr to á abri o n t r 

r do o co u d 

Como & e i • d ui o le 

Jurili ' e • a seu o r b idioprob 

c io-
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1 to b m o, l o que os re cti os o 

serve.ram e conservam sua indiv1dualidede , 

gao, como socieà.aue anonyma , p!lus meiu~ ~eg~es . 
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REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 

CERTIDÃO 

PROTOCOLO N.• ... 6.5 ..•. 9.71 

ADALBERTO ARANHA, OFICIAL DO 3,0 OFICIO 
DO REGISTRO DE TrTULOS E DOCUMENTOS, NESTA 
CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DA REPÚBLICA 
DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. 

CERTIFICO QUE 
do livro •H• numero quatro , do Registro Inte -
gral de Ti~llos , Documentos e OUtros Papeis , 
deste Csrtori o, consta o registro sob o nume 
ro de ordem mil novecentos e quarenta e seis , 
o qual me foi pedido por certidão e cujo te ~r 

~o seguinte :- Registro da Cdpia de uma Acta , 
escripta no idioma inglez , com trsducção anne 
xa e respectiva revisão , apresentada pelo Dou 
tor Fiel Fonte s e apontada sob o numero de or
dem sessenta e cinco mil novecentos e setenta 
e um do Protocollo , aos t rinta dias do mez de 

Setembro do anno de mil novecentos e trinta e 
seis , do te er seguinte :- Extraordinary Gene 

ral Meeting of Shareholders of The Brit1sh 
Bank of South Amer1ca , Limited held at Sou 
thern House , Cannon st . London , E. C. 4. on 
Thursday , 13th August , 1936 , at 3. 30 P.M. -

Present :- Sir Bertram Hornsby , Chairman, Messrs . 
Goudge , Balfour , Dalziel anã Drexel , Directors . 

ARQUIVO eM CASA I'"'ORTe 



D1rectors . Messrs . Bartholomew, Oldf1eld, Wag~ 

taff , ~stace , Todd , Hepburn and Beazley , Sha

reholders . In attendance :- Mr . F. W.Harvey, the 

Secretary. Mr . D. C. Tewson , o! Messrs . Slaugh

ter o. May , Sol i c i tors . The Secretary reaà the 

Not1ce convening the Meet1ng . The Chairrnan pro -
posed the follow1ng Resolution as a Spec1al R~ 

solution: - That the Company be wound up volun

tsr11y. The motion was seconded by Mr . Balfour , 

was then put to the Meeting and the Sharehol 

ders unanimously voted in favour of the Reso

lut1on . The Cha1rman thereupon declared the R~ 

solution to be duly carried as a Special Reso 

lut1on . The Cha1rman proposed the follow1ng R~ 

solut1on as an Ord1nary Resolution :- That Ha 

rold Read of 5 London Wall Bu1ld1ngs , London , 

~ . C . 2 , Frank Stuart Salsbury Tull of 3 Frede 

rick ' s Placa , London , ~ . C . 2 . and Alexanãer Co~ 

ser o! 6/8 Tokenhouae Yard , London , ~ . C . 2 . be 

and they are hereby appointed L1qu1dators for 

the purposea of such w1nd1ng up , and that all 

or any of the powers of the L1qu1dators may be 

exerc1sed by any two of them jointly and by 

each of them severally . The motion was secon-

ded by Mr . Baltour and waa then put to the 
Meeting . 0n a show of hands all the Sharehol
ders voted in favour of the Resolution and th$ 
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the Chairman thereupon declared the sarna to be 

duly carr1ed . (s1gned) B. Hornsby . Cha1rman . 
Cert1f1ed to be a true copy - (assignado): - A. 

Cosser - L1quidator . A presente c6pia de seta 

era dactylographada na primeira lauda de uma 
folha de papel , estando annexa a seguinte tra 
ducÇão :- Eu abaixo assignado Joseph Phillips 
Crawley Tabellião e Traductor . publico da Cida 

de de Londres , Certifico e Dou Fe : Que o docu 

mento em inglez que vae annexo é copia fiel , 

exacta e integral da Aeta da reunião extraord1 
nar1a celebrada nesta Cidade no dia treze de ~ 
gosto do corrente anno da Aseemblea Geral da 

Sociedade anonyma bancaria , actualmente em cun 

ao de liquidação voluntaria , denominada The 
British Bank of south America Limited , com sé~ 

de nesta Cidade de Londres , tendo eu Tabellião 

confrontado a dita copia com a Acta original 

devidamente assente no livro competente do mes_ 

mo Banco que me foi apresentado pera este fim; 

Que a assignatura apposte no fim da menciona

da copia do Senhor Alexander Cosser , 11quida 

tario do referido Banco , ~ verdadeira E Que 
elle é Competente pare passar copias das Actea 

da Assemblea do dito Banco por ter a seu car
go os correspondentes livros . ~ Mais Certifi 
co e Dou Fe : Que a referida copia tradu zida 11 

I 



literalmente por mim é do te6r que se segue: 

Aasemblea Geral Extraordinaria dos accionista~ 
de The Brltish Bank of South America Limlted , 
celebrada em Londres , E. c. 4, Southern House , 
Cannon St ., na quintafeira , treze de agosto 

de mil novecentos e trinta e seis , ás quinze . 

trinta horas . - Presentes :- Sir Bertram Hor
nsby , Presidente; Senhores Gouãge , Baltour , 
Dalziel e Drexel , Aàm1n1straãores; Senhores 
Bartholomew, Oldf1eld , Wagstaff , Eustace , Todd , 
Hepburn e Beazley , Accionistas .- Assistiram: 
Senhor F.W.Harvey , Secretario; Senhor D. C. Tew
son , dos Senhores Slaughter & May, Procurado
res . = o Secretario leu o aviso convocando a 
assemblea . o Presidente propôz a seguinte àel~ 
beração como deliberação especial :-Que a Soei~· 
dad'e seja liquidada voluntariamente . A propos 
ta foi secundada pelo Senhor Balfour , fol então 
submettida á Assemblea e os acc1onistas vota

ram unanimamente a favor da deliberação . O Prã 
sidente em seguida declarou adaptada a delibe 

ração como deliberação especial . o Presidente 
prop6z a seguinte àelibera~ão como delibera~ão 
ordinaria: -Que Harold Reaã ,morador em LQndres , 
~ . 0 . 2 , London Wall Buildings , 5, Frank Stuart 

Salsbury Tull , ãom1e11iado em Londres , ~ . 0 . 2 , 

Frederick ' s Placa 3 e Alexander Cosser , mora -

.. 

.. 
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morador em Londres , ~ . C . 2 , Tokenhouse Yerd 6/8 , 
sejam nomeados e pele presente ficam nomeados 
liquidatarios para os fins da dita liquidação 
e que todos ou qualquer dos poderes dos liqui, 
datarias possam ser exercidos por dois quaes 
quer delles conjuntamente e por cada um delles 
separadamente . A proposta foi secundada pelo 
Senhor Balfour e foi então submettida á Assem
blea . Mediante levantamento de mão todos os as 
cionistas votaram a favor da deliberação e o 
pr esidente em seguid a declarou a mesma devida 
mente adaptada . (Assignado) B·. Hornsby, Presi -
dente . Certifica- se que isto ~ copia fiel . A. 
Cosser , Liquidatario . ~ Para Constar Onde Con
vier Passo a presente Certidão que assino e fã 
ço sellar com o meu S3llo Official em Londres , 
aos vinte e dois do mez de septenbro de mil n~ 
vecentos e trinta e seis . Resalvo a entrelinha 
que diz : dos accionistas . In Testimonium Veri 
tatis - (assignado) :- J . Phillips ~rawley 

Not . Pub . (Estavam: - o Sello Official deste ~ 
tario , prendendo as pontas de uma fita verde , 

que unia a presente traducção ao documento em 

inglez ,· e o seguinte reconhecimento) :- Quatro 
centos e sessenta e cinco. Reconheço verdade1• 

ra a assignatura supra do Senhor Joseph Phil 
lips Crawley , Tabellião publico de cidade de 



de Londres . E,para constar onde convier , mande~ 

passar o presente , que assignei e fiz sellar 
com o Sello das armas deste Consulado . Para 
que este documento produza effeito no Brasil , 
deve a minha assignatura ser por seu turno 
legalizada na Secretaria de Estado das Rela
ções Exteriores ou nas Repartições Fiscaes 
da Republica . Londres , vinte e tres setembro 
mil novecentos e trinta e seis . (Assignado): 

Alfredo Polzin . - (Em carimbo):- Alfredo Polzln 
- Consul . (Estavam :- um sello da verba consu -. 
lar do Brasil , do valor de quatro mil rlis-ou~ 
ro , inutilizado por um carimbo , em alto rele 
vo , do Consulado dos Estados Unidos do Brasil 
em Londres , uma nota de emolumentos e uma es 
tampilha federal do valor de dois mil r~is e 
um sello de educação e sadde , inutilizados po~ 
um carimbo do Escrivão do Sello da Recebedoria 
do Districto Federal , datado de vinte e nove 
de Setembro de mil novecentos e trinta e seis) . 
- A presente traducção era dactylographada e 
occupava , com o reconhecimento já transcripto , 
ambas as laudas de uma folha de papel , estan

do entrelinhadas ,na primeira lauda , e devida
mente resalvadas , no final da traducção , as p~ 

lavras: •dos accionistss" . Ao alto da primeira 

lauda estavam: - um carimbo dos Notarias •Grail 
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'Grain & Sons• , uma estampilha ingleza , do va 
lor de um shilling , datada de vinte e dois-no -
ve -trinta e seis e inutilizada pelas iniciaes 
manuscriptas 'J .P. c .• e um carimbo do Tradu 
ctor ' Ernesto Kopschitz• . -- No verso do docu
mento em inglez , estava ainda o seguinte re -
conhecimento :- Secretaria de Estado das Rela
ções Exteriores . Reconheço verdadeira a assi 

gnatura supra de Alfredo Polzin , Consul do Brâ 
sil em Londres . (Sobre uma estampilha federal , 
do valor de dois mil r~is , datada de vinte e 
nove de nove de mil novecentos e trinta e 
seis): - Rio de Janeiro , vinte e nove de Setem
bro mil novecentos e trinta e seis . (Assigna 
do): - T. M. de Abreu - pelo Chefe dos Serviços 
Consulares . - - Annexa ao presente documento , 
estava mais uma folha de papel do Traductor 
Ernesto Kopschitz , contendo o seguinte: - Nume 
ro onze mil quatrocentos e cincoenta e cinco . 
~u , Ernesto Kopschitz , Traductor Publico e In
terprete Commercial nesta Cidade do Rio de Ja-
neiro , dos idiomas Inglez , Francez , Allemão , 

Hespanhol e Italiano , devidamente nomeado e j~ 

ramentado : Certifico que me foi presente uma 
copia da Acta de Assembl~a Geral Extraoràin~

ria dos accionistas do The British Bank of 
South America , Limited , realizada em Londres , 

{ 



Londres,em treze (treze) de Agosto de mil nove
centos e trinta e seis (mil novecentos e trinta e 
seis), com traducção annexa, para o vernaculo, 
feita pelo Tabellião e Traductor Publico da C~ 
dada de Londres Joseph Phillips Crawley, que 
a pedido verbal do intere.ssado e em virtude 
de meu officio submetti a uma revisão, achan
do-a conforme com a referida copia de acta, 
exarada em idioma Inglez, convindo unicamente 
substituir os termos •11quidatar1o• e "11qui

datarios• por "liquidante" e •liquidantes•, 
por não se tratar de liquidação forçada e sim 
voluntar1a. - ~ F~ De Que e para constar on
de convier, expeço a presente certiá8o de rev~ 
são, que vae por mim ass1gneda e sellada nesta 
Cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e nove di
as do mez de Setembro de mil novecentos trinta 
e seis. (Sobre uma estampilha federal, do va
lor de mil r~is e um sello de educação e saú
de, datados de vinte e nove de nove de mil no
vecentos e trinta e seis):- Ri~ de Janeiro, . 
vinte e nove de Setembro de mil novecentos e 
trinta e seis. (Ass1gnado):- Ernesto Kopschitz. 
(Em carimbo):- (E~nesto Kopschitz). Traductor 
Publico. (~stavam:- um carimbo deste Traducto~ 

e uma conta de emolumentos). - A presente re

visão era àactylographada, com excep~ão dos d~ 
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dizeres iniciaes , que eram impressos . - Regis

trado fielmente na data retro , por me haver 

sido distribuido . Eu , Mario Pinto da Cunha , 

sub-official , o escrevi , em trinta de nove de 

mil novecentos e trinta e seis . - Raul dos Sa~ 
tos Rocha , official interino , a1bscrevo . - ~r~ 
este o conteúdo do registro lançado em o livro 
jd ao principio declar~do , ao qual me reporto 
e dou f~ , de cujo te5r , por me haver sido ped~ 
da , bem e fielmente fiz extrahir a presente 
certidão , que conferi , subscrevo e àssigno , ne~ 

ta cidade do Rio de Janeiro , Capital da Repu 
blica dos Estados Unidos do Brasil , aos vinte 
e tres dias do mez de Novembro do anno de mil 

novecentos e trinta e oito . Eu , ~ ~ 

CL~,.~,({ 7T'~ ~e~ <--

Cê-qrqt:, y:.: o ;::_ ) 

., t:- - L. ~ j Z< <---.-

r . í .. D o 
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.1lepu6fica dos C. U. do .J3rasif 

Henrique Paulo de Frontin, Aacb.arel em @et'leias gtwlt:liccu 

e F/6daea, @/tt!ial do 4. 0 oficio do !Reg~J~IN !lispecJ.al de 

~08 e !ZJofltl~fUlioa1 .aeafa @a'aáe do Sllio de !Janetca, @fllpilal 

da ~u!Jlica doa !Estados romdoa do $r:cuil 

que tolhas 2'18yl tlo llwo B Jl U. do Reglatpo IBte 1 

ele !1 los. Dooaentoa e Oatroa Papeis do TO 

Cartorlo. conata aob o 11! de orclea 1.623• o Regiltr 

Certiaão)-apreaentaaoa por DP . Soua Gomes, 

ao bilhete ae aiatrlbai - aqal apqat~ao e 

o nl de oriea 2887 •• 14 a. r. 
38, 4o teOP aegdnt.: 1 11ea aerWDbari 

do 01taTO Of1o1o de Tabellão de lotaa e anex 

ola&de, anlolp1o e 

o ulo, Repablle& doa 

de Santos, do 

doa UD!doa do Bras 

o 

-

a. 

Cert!llca & p~cU.ao nrbal a. peaaa. lnteNI·-· • -

nnao em aeu oartorlo oa autos ae aotio exeoatl'fl. o 

I\toour&ioP a& Reptblloa e huato Santos Pllho-unr a 

of LOD.don & s oo.th Aaerloa Llld tea, cU. toa 

de folbaa 69yl & 631 yeplfioou OODitaP a 81!lteBta 

, eto • .O 

dor ela Repabl1e& por ~te de Pauto Santos Pilho. 

baae na aeoião ia& la Junta a. c 11• -
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e Jul....,.to 4• Sana, pPepOB, o .,_,,llte eseoutlvo con

tra Bank of Lonclon & South Alaer1oa Lta.. na J.aportánol& 

4e SOt000$000 dlseDdo aer aq•lle e'S .. Jqregaio ieate, a 

&O ... O te.ll OCIJlO f1JJ!C1•Mnto OI ~·toa 22 •J.I2. de 2&-.ll• 

992 • 2SJ a..'142 a. :~&•v .. l9M, art• .-a, e 3084 ae 

art. ü5 • .Pe1ta a pellhe!e no i1Bhi!H exhtbl-

4o para tal tia !Pinta e um oontoa ae rela, fla. llt, 

tla. 18, •• que ae allaga que a aor/.e I 

la, cQllo prelS•hm•J que ooapete ao .Tulzo ent.ar no ••1 

to ela deoiaão ela Junta a. Cou~Uati~ • JulpM'lto, :pan 

Ye:ri.floar a1 a aeouãe dada ' Jue~ e 18 •I. como J' to 

reaolTldO pelo S.pM .. 'lrlbarJal P'eQr&l 8 00111ta dO do

..-nto de th. 2~J que o • era eapre•io do 1'he ~1 

BaDk ot South Aael'lo&, o q~l entrou em Uq111c1atio, como 

pPOTOU O dOO .. Dto de fla. 26, dia,......a.e OI f\Ul0010D.&-

.r108 qu. se torD&l'ea aaneoteaa:r1o entre 01 q11lel o 

fi.U recebeu. 01 aalarloa a q• t1Jl}a& ilrelto, eomo po

nm os a.ooliJDaatoa ele tla. 29 e Sl e "lata a p-opria a.e-

. l - aa Juta ele Coao1U&tio que o !. ao ae aat1atez 

oom a iDalmniaa~o Gftereolia e depoal tacla jwlJ.ol&lae.-

te, alle..,a. •Uo1o-...ate ter-•• ternado f11110Gl - ~ o 

do Bank ot Loadon & South Aawloa L ta.., por ter baTido 

tu&o iute o• o BP1 tlah Baat. 4ennao portaato oont1-

rmar como ••••io• ex-1'1 doa .Uapu1t1Yoa doa arta.-

89 e 92, io 4to. ltcltral 56, 4o l2 4t 1otemo lt 1984J 

que - h•n tuão nea lDoorporaQão ae baaoOIJ qu por 

tl'r BaDk of Lona.on &4qili14o a •lorla d&a aeps a.o 
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ao 'l'he Brl tl1h Bant não •• torn• reapouanl pelo aetlTo 1 
lllTO ltlh, tantO •la tnt &•boi IÃO IOeiriacleJ 

Jt!ma, llllepewatea, ••D4 l1a1 tala a Mapoua 1»111clacle 

oaaa aoeloDla ta t tanela oornapoala te -

ro de acqiea a4ctulr1aaa, ue aaalm aenao, o .Bank L 

aee1on1•ta a. !he Brl tllh BaDk, MO 

aalTO &e1te, nem por obrlaatõl• aa•.-!cla• eate 

nnte aeu •PI'••IoaJ que mmoa houn relatio jmti• 

lp.. entre o Ballk of LendOil • o J.. Pauto doa 

tos Pilho, ela qul •• o~l1lu.aae ••ltuP oreaJ. to te 

contlaa aquelleJ t•• 'l't. lrltlah Baü, •• llq1lllatio,apo 

le.lMate poDAo ' 41apoa1tio ao baDO&rio Ülpalado 

S...Uatão iepo•1tac1a peater101'Mnte em Julso, ,._ po-

clenio o A. ter t•lll••r outn pl'lteDpo poP oauaa ela a1 

penaa, oontn quea quer fl• llj&e . .111JltOU q•tro d~a n• . 
toa. C01lteltaJIIlo, tla. 88, U11e o Sr. Dr. Ppeovaat• 

ia que OI ...... Mia tfa de releftllttl1 

' C}1lt a deolaão aa Jota d.e Cone lUa -o e 

nos t•••• ao art. 2 ' ao Deo. 22.182, a.. 25·11• 

Y&le. 00110 tltalo a. 41T14a Uqücla • ••rta para a 

' 
"' -

ntie ~·11e1a1• CJ.111 OI eJibarp1 dena IIP l'tjel tadOI I 

aoC)io tlcla como pro•inte pan todos oa etteltoa ele . 
cU.rtito. Ea prow., tl.a. Mt por P'toator1&, o 1 . foi el• 

taao preataD4o at1d. na ooaaroa o aeu depolJuato peasoal, 

fla. 47J o Sr. Dr. ProeUM4or ia Rtp'bU.oa all'eltntou. 

••a ruõea t1uea, o me amo tuelldo o exeoutado embar . 
te, tla. 49 e 52. O q • tuio pa4tra4o.- 1 Dllllic1a4e ar• 

pla& DÃo tea NÃo 4• •••J o wooeaao ooneu 01 seus 



seus ter-moa lepea e a Junta ele Cono111•-• tea poiiNI 

para JNI11'1r J•l ... ntH. Dllf"l&k • mall14ade, pli&O 

ao •rl to a;. tueatão, eahaando a 4ee1aio ela j como 

tea tt14o o Su:preao Tr !banal federal e proY& o &ocor 

' cWa de f 11. 22 • • 0 A e foi faoolODal'lO de 'l'he Jhti tlah 

tenao atao notlfloado· pelo •••a&aer' por later.a!o ao 

ofticial ae Rectatro ae Tit1llea1 de que aeua eerdp se

riu Uapeuaaea e que estava ao aeu 11.P. a 1DIImntaaçã 

devida, a.e aoeorlo coa a lei 62 ae 5-6·1986• bem como o 

seu 01'4ia4o-(fll SO) peate1'l01'Mnte, !h• a-it1ah Bank 

c1epoa1 tou em J'UJJo a Cl1J&nt1a antaa a o !.•(tla. 1), que 

a acoe1tftt peüdo per este prooeaso a 1 aimlaaão 

como tu.oeloarlo ao Bank ot Lon4on • a indnmiaa de 

80:000$000 • .0 J.. foi tap'lp40 io The Br1t1ak ., que 

entrou em 11tulcl&tle,. oom.o o0111ta aeatea autoi J ma que 

teDha a14o eaptepio de BI.Jlk ot Loal0111 Dão h& prcm. al-

gmra. O facto 4eate t• a&tui.ta. a •lorla das aogõea 
1 

iaqQelle , ai qa8P ÜXIP que tenha barilo fuaão Ül c1o11 

banoOIJ nem taabea q\1.e 01 eapreado•· do p-lmelro ~saem 

para o aepalo, algo, passem todOa ):m'& o ••JUDd.o. Aaboe 

eio aocieaaaea anonrwaa, euJo ~aoter eeaeDeial I a 11-

mtatão aa reaponaa'billclada a. ea4& Ull dos aoc101 ' J.a

pori&Dela ownapoalqw ao. numero de aovõea alfalriiaa, 

como eulna Cal'ftlho dt anüata, Yol. III, pag. 298, do 

seu "TM • de DI C•" .-o propalo Decreto. de 4. de J'ulho 

1891, em seu artl 11 ais :•"Aa ooapt.Dhlaa ou aoo1ecla4ea 

lnOJV•I 10 Ültlap• 4&1 IUtr&l llptt1tl 41 IOo1eQ.a4o 

pela di'l'lao elo eapltal em ••tlu, pala reaponab111c1a4e 

• 



REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS 
( 4,0 OFFICIO) 

CARTORIO FRONTIN 

,eapen.abllld&ae lt.ltaaa doa aoolonlataa e neoesala&de 

de concnu-ao pelo •amo cl.e sete eoel01.".laa1a, pol' ser 

olOnlata ou posam a q••1 totall!ac1.e c1aa aotiea 'l'he 

ltlah But, aoeledac1.e anoDJII& em llt.S.a&tio, o Bank ot 

Andon Dio reeponae pelo aot!TO e paaalTo 4aqulleJ res• 

t.I'V.I.M"""' ·aomente pela qu~ta ao capital cl.aa aoqões que suba

ore ·eu. Amboe são eoolecla4es anOJV1111.1 1 ldepe!l4entea • 

• 92, ao Dtoreto K, ae l2 de aeteabzto ae UM la 

no t1m hfpothese aa "trauterenola aa ptlp-lea&a lo 

estalteleet.atot Dão a o oaso aeaba autoa, ·poPqae 

existlNa em nosso pala o Lona em e 'l'he BPl üak, • 

prctra noa autoa ae que este tol tualao ou lnoor 

a.o •qulle. O que o art. 92 o1tacl.o pre'tf e manaa & 

aer'YI.~O aoa ••••ie• no eatablllolaento que pas 

aono. A lel 62 a. 6-&-1.986• appUea-ae aos . 
• ella MO nega ao ., •• o c1.lpelto a. t 

eoer a •• eapreu. qwand.o o aeaeJar, ou neoe 

pape a l'Ddeniaa denaa a seus ellpl'e 

asa lel refeH-ae aos e~~pMaatoe no "ooaenlo• e 

d-utrla11 essas e.,.eaaõea - tla.aa no sent1.4o 

toiaa aa aotl •• poaaaa ser ol&a 

OOJIIJD81'o1aea e lDdut.Plaea, pouoo tande que 

· as ex•ga•peaaoa Pl7aloa ou pe••• 5w1Uoa-ecao 
I 

· A tto-"Da Reaelaio do Contraoto de Tn.balho de -

ri-o IM.eterlld-.4&. "-o coa. c ... rolal.• art. 119, -

oona1c1.eraaoa baBqaelP.. oa .... •Pelaatea que ta 
por p-ellado hat.lbal ao seu as opwaq .. s 

•ela• a. baneo• pesaoaa, oomo ils C&Pftlho de 



YeDdoa.,a, vol. ·VI-, parte•ni-, }ai• 6, se naturaea, tor 

nem o nome . eapee1~110 de -.nque!roaJ ae Jur1d1 .. , sujei

ta• aotlnaaae b&noarla oout1tu1c1aa sob a for• de 10• 

olea&de1, cl.ocai...-ae banooe. Se b&Jloo • ooaero1ante, 

b&no&Plo & o._l'o1ar1o J ae a Ltl 62 foi fel ta para o c 

•~eiulo em pral, _.. ae appliea ao banoario, pela 

ao.b&DO&l'io 4 o~relario. J.ppUoaBlo ... essa 1~1 ao oa• 

ao ,.. 'Qtoa, Th• Bri tiah Bank i~eJmlsou o 1. rau~ ~ 

toa lllho, ptll ooulp• ou aepoal tou •• faTOr illle a 

s.ap.r-.la· clnlia ao ••mo par eaaa refel'lk lei, como 

t.do caneta a fls. Sle O Dtoreto Lei 89, de 8 de Dezem~o . 
de 1987, que trata aobre a ex-tão doa l•1p4oa nos pro

oeaaoà de ooDfllotoa 01'1undoa k.• relatÕ•• ·~v• empre -

derea e eapreaaa.oa, 411 no fbal do seu utl as, que Dão 

são aclm1 ttia&a outna let••• alá o as reter,atea a 

llkiea, ,. ... nto ou preampti• aa i1TiiaJ poa .... i1-

S81' que 1110 3 a repro4u9Ão 4o que J' oonataft anterior• . 
•nte, notaaaaente no Deel 22.181 de 1982, puaarafo md.-

oo, ao utl '71.- u. na que hoa:n oou1pa9Ão, que hotrn 

de;poa1te c1a 1D4eaninolo denaa, hoan papaento a ••• 
mesma D.portaui&J aaala, pelo proprlt Deoreto Lel 89, a

ola olt:aae, o 1 . a.aa ta q• receber 4actuelle de q•• 
foi empHga4o•'l'U Brit!ah BaDk of South blr!oa L!mitea.

Não eat4 ,..,alo doa autos q• o 1. to••• eapreca4o a.o • 

BaDk ot London & South Aurl.- L ta&. • nem que houn tuão 

w lneorporapo a.&t•lle banoo-'l'he Britiah oom este•Bank 
I 

ot Loüa-&ada •nif. ao h& t•lt•• pelai-o 'vlU• 

entn o 1. • o a., ~ .-1 •• w11l•••• q•ltuer '"ãito 
I 

-• 
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creclito iaquelle _,ontl'a este. la faoe· cle tae1 ocmala.n

• ao •1• constante aoe auto•:- hlp prow.aoa· os 

IJabar&H ie fll. 18·1 do Bank of LoD4on & South Aa'Plo& 

Ltc1.1., •••••nte, • pr••••te aotio exeoutlft que lhe 

moveu Fausto Santo1 Jllho, por lnteraedlo 4o S'ftl'• • 
. . 

·_:roeuraaor da RtPDbllea, eabarpao, para toao1 01 etfe1-

toa de direito, tioanlo 1DaUba1atente a penhora de fh. 

II que ••ri opportlma••'- lew.ntacl&. Cua taa pelo • -

Plbllqa. .... lntt-1-te • .saatoa, 2 ,, re~r•lro ae 1988. 

(a) hoUaea ae Caapu .•"Ida •1• oonata:va em c1l ta aen• 

teap aa tul, bea. flelaente, tez extnhlr a preaente 

oerilal'o que vae em tudo oontor• ao aeu orl&lal, ao 
que ai t, .. Santoa, S de fe~relro ae 1988.- tenlo 

Bueno aa Rooba, otflolal alor, eubloren. lataft o oa-

' rtabe ao Cartorlo do SI Oflole ae Santos.- RtooDblto a 

fl:ra AntoJdo Baeno ela Rooha. Rio ae laDiiPo, l2 de le• , 

Tlrtlro ae 1988. b teatauho-(al.ll ptl»lloo)-4& 'ft1'-

cla4e- Alw.ro de llello ! lwa. Carlabo napeetl oer• 

t1aão era clatlloiPataaa em aaba1 &I lauclaa 4e quatro to 

lhaa ele papel tendo ao alto c1& pr1•1ra la11cta, um allo 

4e allrela ao lapoato do Silo ao lataao ae são Paüo, 

• UlJl allo a. qulwatoa ••1• eaoJ.u.ntoa jdlolal aa
quelle Eatado, e o tlabre lapnaao ao Cart.Plo ao &I 

otlolo aa Clclade de Santoa, e naa 4e•1a folbaa, por 

tolha, um 1llo de JDil re1a do Iapoato do Silo do ~atado 

ele são Paulo, toaM latlll•IH, ooa a ela ta S-2-88 e o 
I 

e&Pbibo ao "fiPldo C&PtoPlo.•f o q• Paetatnl na data 
I 

•no1oac1&. lu, AveUano ~~ Plpelra, aul»-ofiolal 

f 



o c o eaore'li.. lu• oficial dou t&, subacren e ss1-· 

no. 1que Paulo de Pr .- o que consta do s-

tro Jl18no1cm&io, ao t•l me • e ~ peaJ.A•~ .._.. .... -.. 

paasar a p.re1ente Certidão, nesta Cidade do Rio dej 1 

r,o, Caplt:al Federal da R.epublica doa atados Unldoe o 

lraa111 aos 28 41aa 4o mez de Ncw.lro ao ano de 1988.-

' I 



SENTENÇA DO JUIZ DE DffiEITO DA COMARCA DE 
SANTOS, S. PAULO 

Vistos estes autos, etc. 
O Sr. Dr. Procurador da Republica, por parte de Fausto 

Santos Filho, com base na decisão proferida pela Junta de 
Conclliação e Julgamento de Santos, propoz o presente exe
cutivo contra o BANK OF LONDON & SOUTH AMERICA 
LTD., na importancia de 30:000$000, dizendo ser aquelle ex
empregado deste. 

A acção tem como fundamento os decretos 22 .132, de 25 
novembro 1932, art. 23; 24.742 de 14 julho 1934, art. 4.0 ; e 
3.084 de 6 novembro 1892, art. 425. 

Feita a penhora no dinheiro exhibido para tal fim 
(31:000$000- fls. 11), houve embargos, fls. 18, em que se 
allega que a acção é nulla, como preliminar; que compete ao 
Juizo entrar no merito da decisão da Junta de Conciliação e 
Julgamento, para verificar si a decisão dada é justa e legal, 
como já foi resolvido pelo Supremo Tribunal Federal e consta 
do documento de fls. 22; que o autor era empregado de THE 
BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA, o qual entrou em 
liquidação, como prova o documento de fls. 25, dispensando 
os funccionarios que se tomarem desnecessarlos, entre os 
quaes o autor que recebeu os salarlos a que tinha direito, como 
provam os documel'\,tos de fls. 29 e 31 e relata a propria de
cisão da Junta de ~onciliação; que o autor não se satisfez 
com a indemnização offerecida e depositada judicialmente, 

. allegándo maliciosamente ter-se tornado funccionarlo do 
BANK OF LONDON & SOUTH AMERICA LTD., por ter ha
vido fusão deste com o BRITISH BANK, devendo portanto 
continuar como empregado, ex-m dos dispositivos dos artigos 
89 e 92 do dec. federal 54, de 12 setembro 1934; que não 
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houve fusão, nem incorporação de bancos; que por ter o BANK 
OF LONDON adquirido a maioria das acções de THE BRI
TISH BANK não se tomou responsavel pelo activo e passivo 
deste, tanto mais que ambos são sociedades anonymas, inde
pendentes, sendo limitada a responsabilidade de cada accio
nista á importancia correspondente ao numero de acções ad
quiridas; que, assim sendo, o BANK OF LONDON, como accio
nista de THE BRITISH BANK, não responde pelo passivo 
deste, nem por obrigações assumidas por este perante seus 
empregados; que nunca houve relação jurídica alguma entre 
o BANK OF LONDON e o autor Fausto dos Santos Filho, da 
qual se originasse qualquer credito deste contra aquelle; que 
THE BRITISH BANK, em liquidação, agio legalmente pondo 
á disposição do bancaria dispensado a indemnização deposi
tada posteriormente em Juizo, não podendo o autor ter qual
quer outra pretenção por causa da dispensa, contra quem 
quer que seja. Juntou quatro documentos. 

Contestando, fis. 33, disse o Sr. Dr. Procurador da Re
publica que os embargos nada têm de relevantes, sendo que 
a decisão da Junta de Conciliação e Julgamento, nos termos 
do art. 21, do dec. 22 .132 de 25-11-1932 "vale como titulo de 
divida liquida e certa para a execução judicial"; que os em
bargos devem ser rejeitados e a acção tida como procedente 
para todos os effeitos de direito. 

Em prova, fls. 34, por precataria, o autor foi citado, pres
tando aqui na comarca o seu depoimento pessoal, fls. 47; o 
Sr. Dr. Procurador da Republlca apresentou suas razões 
finaes, o mesmo fazendo o executado embargante, fls. 49 e 52. 

O que tudo ponderado: 
A nullldade arguida não tem razão de ser; o processo 

correu os seus termos legaes e a Junta de Conciliação tem 
poderes para proferir julgamentos. 

Despre2:ada a nullidade, passo ao merito da questão, estu
dando a decisão da Junta, como tem permittido o Supremo 
Tribunal Federal e prova o accordam de fis. 22. 

O autor foi funccionario de THE BRITISH BANK, tendo 
sido notificado pelo empregador, por intermedio do official de 
Registro de Títulos, de que os seus serviços seriam dispensa
dos e que estava ao seu dispor a indemnização devida, de 
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accordo com a Lei 62, de 5-6-1933, bem como o seu ordenado 
(fls. 30); posteriormente, THE BRITISH BANK, depositou 
em Juizo a quantia devida ao autor (fia. 31), que não a acei
tou, pedindo por este processo a sua admissão como funccio
narlo do BANK OF LONDON e a indemnização de 30:000$000. 

o autor foi empregado de THE BRITISH BANK, que en
trou em liquidação, como consta destes autos; mas que tenha 
sido empregado do BANK OF LONDON, não ha prova alguma. 

O facto deste ter adquirido a maforta das acções daqueUe, 
não quer dizer que tenha havido fusão dos dois bancos; nem 
tambem que os empregados do primeiro passem todos para o 
segundo. Ambos são sociedades anonymas, cu1o caracter 
essencial é a limitação da responsabilidade de cada um dos 
socios á importancia correspondente ao numero de acções 
adquiridas, como ensina CARVALHO DE MENDONÇA, VOl. lli, 
pag. 298, do seu Tratado de Direito Commercial. O proprlo 
decreto de 4 de julho de 1891, em seu art. 1.0 , diz: 

"As companhias ou sociedades anonymas se dis
tinguem das outras especies de sociedade pela divisão 
do capital em acções, pela responsabilidade limitada 
dos accionistas e necessidade do concurso pelo menos 
de sete socios". 

Assim, por ser accionista ou possuir a quasi totalidade das 
acções de THE BRITISH BANK, sociedade anonyma em liqui
dação, o BANK OF LONDON não responde pelo activo e pas
sivo daquelle; responde sómente pela quota do capital das 
acções que subscreveu. Ambos são sociedades anonymas in
dependentes. 

O art. 92, do decreto 54, de 12 de setembro de 1984, fala 
no fim na hypothese da "transferencia da propriedade do es
tabelecimento". Não é o caso destes autos, porque sempre 
existiram em nosso paiz o LONDON e THE BRITISH, não ha
vendo nos autos prova de que este foi fundido ou incorporado 
áquelle. O que o art. 92 citado prevê e manda é a conservação 
dos empregados no estabelecimento que passa para outro 
dono. 
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A lei 62, de 5-6-1935, applica-se aos bancarias e ella não 
nega ao empregador o direito de fazer desapparecer a sua 
empreza quando desejar, ou necessitar, desde que pague a in
demnização devida a seus empregados. Essa lei refere-se aos 
empregados no commercto e na industrl.a; essas expressões 
são tidas no sentido amplo, abrangendo todas as actividades 
que possam ser classificadas como commerciaes e industriaes, 
pouco importando que as exerça - pessoa physica ou pessoa 
juridica - como diz SouzA NETTO, Da Rescisão do Contracto 
de Trabalho de Duração Indeterminada. O Cod. Commercial, 
art. 119, diz: 

"São considerados banqueiros os commerciantes. 
que têm por profissão habitual do seu commercio as 
operações chamadas de banco". 

Essas pessoas, como diz CARVALHO DE MENDONÇA, vol .. VIr 
parte In, pag. 5 se naturaes, tomam o nome especifico de 
banqueiros; se jurídicas, sujeitas á actividade bancaria consti
tuídas sob a forma de sociedade, denominam-se bancos. Se 
banco é commerciante, o bancaria é commerciario; se a Lei 62 
foi feita para o commercio em geral, tem de se appllcar ao 
bancario, pois todo bancaria é commerciante. Applicando-se 
essa lei ao caso dos autos, THE BRITISH BANK indemnizou 
o autor Fausto Santos Filho, pois consignou ou depositou em 
favor delle a importancia devida ao mesmo por essa referida 
lei, como tudo consta a fls. 31. 

O decreto-lei 39, de 3 de dezembro 1937, que trata sobre 
a execução dos julgados nos processos de confiictos oriundos 
das relações entre empregadores e empregados, diz no final 
do seu art. 2.Çl, que não são admittidas outras defesas sinão 
as referentes a nullidade, pagamento ou prescripção da di
vida; pode-se dizer que isso é a reproducção do que já constava 
anteriormente, notadamente no dec. 22 .131 de 1932, § unico 
do art. 7°. Uma vez que houve pagamento dessa mesma im
portancia; assim pelo proprio decreto-lei 39, acima citado, o 
autor nada tem que receber daquelle de quem foi empregado 
- THE BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA LTD. 

Não está provado dos autos que o autor fosse empregado· 

I 
I 

~ 

\ 
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do réo - BANK OF LONDON & SOUTH AMERICA LTD., -
nem que houve fusão ou incorporação daquelle banco- THE 
BRITISH - com este - BANK OF LONDON. Assim sendo, 
não ha qualquer relação juridica entre o autor e o réo, da 
qual se origine qualquer credito daquelle contra este. 

Em face de taes considerações e do mais constante dos 
autos: Julgo provados os embargos de fls. 18, do BANK OF 
LONDON & SOUTH AMERICA LTD., embargante, na pre
sente acção executiva que lhe moveu Fausto Santos Filho, por 
intermedio do Sr. Dr. Procurador da Republica, embargado 
para todos os effeitos de direito, ficando insubsistente a pe
nhora de fls. 11, que será opportunamente levantada. 

Custas pelo autor. Publique-se e intime-se. 
Santos, 2 de fevereiro de 1938. 

Euclydes de Campos. 
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epu6fica do8 C. 

Henrique Paulo de Frontin, IJaciJacel em @encicu gu~;idiccu . 
e ;tbctau, @ficia/ áo 4. o oficio áo fRestslro !Especial áe . 
Cf:aJcs e s:/)ocuJllenlos, neala @áaáe áo Sl<to áe ganejro, ~apifal 

áa !Reeu61ica doa ~lac/08 ([/máoa áo mr:a8Ú 

.uc f I \) 4 do I ivro ( 3 io ~ gi tro In-
tegral d Titulas, ocum ntos e utros , apeis 
este rtorio,const sob o n' de ordem 3613 

9 ;{~ g i s t r o uma li r t i d, o a. r e se n t da por 
ou a 'om s,segun~o o ilt t distrituiç o 
qu rquivaio e nt o sob o n" ordem 

56 ~ dO rot COIO~em? de QO~to I 1938,da 
L r seguinte:-t 551.701. ach rei~ lbertino 
Li 1 ~s rv ntu rio vit I i cio do I"! rtorio do 1. 
f icio de p ,ell ções Civeis e' ggravos, 

p r nte o .... r gio Tribunal de P. llaç · o do 
... f o e o Paulo, a 1u lic dos .stados 
Jni .. os ..to rasil,etc.- rtifica,em virtude e 

~ ido v rbal de pe soa interess da,que,reven
db no c r ~ orio a s u cargo os autos de . ggr -
vo de tnstrur nto • ~ 334 comarca de uan~ 

tos,entr p rtes,Fausto os ntos Fi llo,a-
gr · v nte,o The uanl< of lon on l outh .mari-
ca limit d,agr vado, el I s verificou consta 
a folh s 89 o accord , o o teor s uinte:-,.Vis-
tos e expostos est s autos a r a vo n2 3348 



~ · 48 da comarca e antos.&ntre partes~ usto 
dos uan os Filho,aggr vanfe,e T~e an of Lon
don and outh ,marica Ltd.,ag cravaJo,accfrdam 
em Terceira C mara,por maiaria do votos,~egar 

provimento ao recurso e confirmar .sentença 
d prineira instancia. usfas pelo agr ~ v z Nte. 

, especle po e s r resumida da man ira seguin
t e • -F a u s t o o s .; a n t o s F i I h o f o i e l r e g a d o a o 
ritish r. ank,agenci ~e antos,durante cerca 

de oito annos.Cess ndo suas oper ~õos commar~ 

ci es,dito anca em consonancia com o dispas~ 
to na Lei n° 6?,do o de Junho de 193b,offere~ 

ceu a inda . ni~ - ~~o d vi .. ao preposto Júspe-, 
l . i do p e I o a n c r r me 11 to • a c t i v i 1 n c a r i a 

• 
e,como qu ntia ofer ~ ci fosse rocus d,o 

• • banco consignou em juizo a resp ctiv qu~ntta 

afim do exonerar-se do enc ~ rgo legal,sa i 1
0 , 

como e qu e consi~a ~ f o v I id · quip r -se 
• 

o a· nto. ,ffirma o r v nte lll entre 
o ritish nk e o Lon •on · nk houv ver 
r fus~o ,n st confor i ' ,s t o ultimo re~ 

co I h as v n t gens econom i c as d ssa dj unç c o_. 
v res,on r t m ~em p fo~ r s ctivos ncar

gos, st no ois,a 'stricto. o'rig ~ão •e m r-
ter os r .• re ~ · os do l nco ,u ... s rece . -
,omo é evi ente,tr ~ -s rgui~ão ~e natur 
rez juridica,e, seu f vor n~o se para sub-
sidio prol torio. ig -se,no ent nto, 1 ssa- . 
g m, u " ' C'J e nta~ F o ex h i b i la I eva convi -
ç~o de .ue houve sim1les r "nsfer ncia de ac -

o , p o r i n t e r m e d i o1a I i á s t r c e i r o s t ~ e I e t-

I 
~ 
• 
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lsta" e I e c Ltento t ncar i o, p I o we os respect i-
ros t ncos cons rv ram conserv m sua indivi 

u I i de, t' su extincç~o,como sacie s a-
onym s,p los meios I gaos. qu lquer sorte, 

.solu§ão o roJI na juri ico cima esboça-
do m is comp ti&. as utori s ju iciarias 
~o qu s jtnt n concili ç o cr s ~ r i 

r s lv r os issi ios ntre B1
1
, r 

J s.nlleg -se ain a u o 1 3 
z, ro J I 37, u r ula x cuç~o do 

julg jos nos I roc ssos d c nil ictos ntre e ,_ 
or s e .r , o~ n o p r 1it e I s n-

s r rr~f tida pel utori ju ici 
ria ~u cont ~ os e ~argos,entre ne merit 

do I itigio dirimin o p la Junta conci I ia-
~ o local. art ? _ to ecreto cit o dispõe ~ 

efi ctiv nte,que n o s rr o mittidas outr s 
d f s s si não ~ r f rentes nu li id · d s,pg-
8 1 n t o s o u p r e s c r i p ç ~ o d i v i d a • , s s i m. r e e o 

nh C n ' sent n!t U hOUV rJ 1 nto JOr 

p rt o riti~• nk,' avi nte qu o julga 
do n o ultrap ssou s I in s i . ~itivo 

I g I cit o. is, ali :t ã.o que o pro 
cesso correu contr p rte i I I gitim -(~od. d 
roc. rt.23 ,n.ll),i port er v r' ira ar-, 

l
guiç o o nu I I id ' ,de v z qu o rocesso e 
nullo ou anull v I yu no rt for illegi 
tima por incapacid Jsolut ou r I tiva .-
Na sp cie,o gr v o llega,c m tons funda 
.1 ntos,4ue não xibte i .. nti ntre a p s 
so"' dos u e a uella oontr quem lei conde 
Je,digo,lei concede a ac~ão. " em pondera João 



Joao onteiro,a~sim como só é legitimo o pro 
cesso que correu perante o Juiz competente,a -
sim tambem só vale o feito movido entre I iti 
gantes legitim~men~e partes na relação de di 
reito litigiosa.-V.Processo Civii,Vol.2 p.6, 
nota 5.- esta conformidade,arov d a m t ria 
c ntid na defesa,e verificando-se que dita 
m t ria se enq J Jra no · ssumpto qu pod ria 
ser a ;r,c! do p lo juiz nc rr eg o 1 isci 
plin r x cu o o julg do,forçoso 'concl-
ir p I proc nci ias eo'argos.Gust s como 

d i r i to • a I v a a 11 i r _ l i n t. a : 1 e c o n \> r v .. 
u ã o r a u I o, 7 d Junho i I 3 r) • - • e z r h i t -
k r,- •• L. ' ilv ,r I "or 1 in o.-.r 

o Fairlanks,v ncido;r pel I i a p~ I i inar 
incom~ t ncia da junt 'oncil i ç o;no 
rito v provi ento p ra n• r s guir 
cu~ro,n r os J eis o s a junt • 
1.F rr ri, , c mp nh i,no I rito,o nr •• eviro. 

r c - , n tr e t nto, J v r i nu I r o 
incor . t nci , 1 u v r m ni 

f s ta, d j u n t C n c i I i · o. r c i ' i r, 
c o c i t i u , a J u n t a r s o I v u t r t, v i o f u-

"LonJon" co 'ritish" o u Ih . x , 
ad n s x to. o s tr .t v 

I I 

ra u ~t o ntr o r 
nt n· o r 9 o o 'Lon ' on" e 

o n~o foi I v nt J c ntr " ritish~ 
c·. n '. inh em ito . ccord~o, o qu 

o u f ' • r t i f i c a .n i s , 1 r v r I t r i o , , I u 
ccnst dos Jt [ s fls. 9", . c rti J o in-
ti. r I, • ta ,. o r. r1cur r 

• 
, gosto 1 193 L~ . u rtific f in nte, ue o 
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o accor o r tro tr scripto passou ~, julga 
o • ã o , a u I o , o s n z d e ,, g o s t o I 3 8 • L. u , ( ) 
lb rtino Lim que sulscrevo.~ t v 

os p lo c ri bo com o~ iz res:Côrt 'e,-

J llav o. rtorio JD I Officio-_scrivão- ac a-
r I I t r t i n o L i m a - ~ ã o f a u I o - d o is s A I o s d a t a 

A 

x Ju 1 icia s ~o _st ~o 4 ~o . ulo~ um sI 
ld duc w·o s ~ e,no valor tot I ~ s isca -
tos reis t I s I 1-8-938. 1 m rg m:N~tr 

M 

mo lu ntos no tot I e 2 200., cont o fi -
ma lb rtino Lim .,io,l9 e Agosto 'e 1938.E 
t t s t . u n h o - ( o i n ' I p u • I i c o ) - v r d J e -· .n t o n i 

rios n fiel •. t v m inutilis os p ... lo ca 
rimto do Ta ' li o . ntonio rl1s n fi l,um 

f r I ' oi 1il r is u- sAl 

v Ú o ' " r~ s • t os I -8 -I J 3 • 

ocu nt o r tilogr f 1
0 m u s f lt s 

r • I o T souto ' o t o ão I ulo • 
il r i c u nu r sI " , t no s 

t ultim o n or 5"'1.702 . ~ o u r gi-
t nc ion da . u, ur I i no .• ugusto tr . 

I n . 
I I ... IJ i r ,sJ -afiei I o tscrevi • . u,oficial do 
r. , 
I ,. ' 

~ s r vo s ino- 1 1ri Jlo J Fron 
o lU c nst o i tro ncion 1 0, 1 1ua 

r .orto, 
rtid o,n st 

• dido, m a ' s ar resen 
i d o ,jo de J n iro,Capi 

r I ,, tJu I i c ~ t os 
, ov .1l ro 
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Bie de JaDeire,_.a-da ~mbro de ~938 
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!Toe. 3911/ 37- l.Lliz Gonça1v€ s de b'reitas . ........_ 

-FA.H..I!:U.b.t< -

o caso Já está decidido na rórma do des~acno do ~r . i 

nistro do 'l'ra'tlalho, junto :POr co~1a . 

o 1no se dê ao caso do presente recurso decisao identi 

ca . 

&o de Janeiro , 8 de Fevereiro de 1939. 

~curador Geral.~ 



Reformo, em parte, a decisão do C.N.T. para o efeito de aon

denar a massa em liquidação do "The lh"itish Bank or South J.meri• 

ca, Limited • a indenizar o reclamante da 1JD:portância a que 3le 
... -

faz J&8 na :rorma do art. 4:Cl da lei 62 e de acõrdo com o seu tem-

po de serviço efetivo, tendo em Tis ta os fundamentos do }lareaer 

do C.J". 
. .. .. 

Embora.a reclamaçao nao tenha sido feita contra o "Br1t1sh 

Bank", 3ste ' o devedor da indenização e, no proaesso l)erante a .. 
justiça do trabalho, nao ha como de!xa.r de, desde logo, i.mpor a 

condenação, como bem esclareae o c.J. t de notar-se, ainda, 

que o pagamento da indenizaçã~ prevista na lei 62 ' devido pelo 
N 

•British• e nao pode ser considerado uma liberalidade de sua pa! 

te, como pretende, o já ter ]ego alguns de seus ex-empregados nas 

ta base • 
... 

Nao ficou :provado ser o "Bank ar London•, contra o qual se di -
rigia a reclamação inicial, sucessor do átivo e do passivo do 

•Br-itish Bank", cuja liquidação voluntária se :pro~ede regularmen

te. 

o rato de ter o •Bank of Londo,• adquirido a quasi totalidade 

das açÕes do •Bt-itish Bank" não pode levar l conclusão de ter ha-

.. -vido a incorporaçao do segundo pelo primeiro. Sao distintas as 

i - , personalidades Jur diaas de ambos J nao e possivel responsabilizar 

o -:Bank çr London• J)elos átos do •British•. Nas saaiedades anôni

mas, ~ ponto l)acirico, não se confunde a personalidade da socieda

de com a dos acionistas. 

Não vale o argumento de ter sido dado ao •Bank of LondÕil" con· 

tinuar com os clientes do •British". Entra a! o fator confiança dos 

ex-comitentes dêste, que tanto podiam passar a operar com o ~ondon" 
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como com qualqner outro estabeleoimento bancário. E se escolhida 

:f'osse esta segunda alternativa, não haveria como se responsabili 

zar o banco, ao qual fossem atribuidas as operaçÕes, pelas o~--gaçoes do •Eritish• que se liquidou. 

Em 19 de Janeiro de 1939. 

a) Waldemar Falcão 

• 
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Proa • ~. 911/37 

Eabargantez Luiz Gonçalves de Freitas 

Embargado : London Bank 

A la. Camara, pelo acÓrdão de fla. 118, de 4 de julho de 1938, re

solveu julgar improcedente o pedido de reinteegração de Luiz Gonçal

"ves de Freitas no London Bank. 

A essa decisão foram opostos os embargos de fls. 122 pelo reclamante, 
,. 

mas, de acordo com o despacho proferido pelo Sr. Ministro em caso .... 

identico, cabe apenas ao embargante direito a uma indenização propor-

cional ao seu tempo de serviço bancaria na fÓrma da lei 62 (art.4A). 

Assim, pois, opino seja dado provimento em parte aos embargos em 
, 

apreço, para o fim indicado, isto e, reconhecendo ao embargante o 

direito de receber do Londan Bank a indenização acima r&ferida. 
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• • 

CONSELHO NACIONAL DO 

ACCORDÃO 

~.T.•II 

TRABAL~ 
~ IIIIITOII DO TIWUD, S 91 IIDDSIIIA E CDIIIIEICID Proc • 

.IAAoL--o 7 
19 ... .3.9 . . 

VISTOS E RELATADOS os autoa do presente processo em que ~o par

tes: Luiz Gonçalve& de Freitas, c.omo ~rgante, e The Bank o1· London 

&r!d South America Limited, como embargado' 

CONSIDEHANDO que a Primeira CA.mara, pelos 7\mdamentos do ac6rdlo 

de 4 de Julho de 1938 (pUblicado no Diario Oficial de 16 de ~etembro 

de 1938), julgou improcedente o pedido de reintegração ao r ~ferido 

hancário nos serviços do "Bank of Londonu ; 

CONSIDERANDO que a essa decisl.o foram opostos embargados pelo 

mesmo banúrio - fl.s. l2~,T mas, de acOrdo com o despacho do ~a Sr. 

Ministro c.10 'fi'abal.ho, em caso identico, caoe apenae ao eilbargente o 

direito de perceber uoa indenizaç&o correspondente ao tempo de servi

ço prestado ao "British Ba.nk of S:>uth America Limited .. , nos termos 

da Lei 62, de 935, - art. 4•; 

RESOLVE o Conselho Nacional tio Trabalho, en sessl.o plena, receDer , 

em parte, os embargos, pa a reconhecer ao enbargante o direito ae ser 

indenizado na base da Lei 62, tende;> em vista o referido despac!\9 mi

nisterial publicado no Diario Oficial de 4 de fevereiro do corrente 

lno . 

Rio de Janeiro, 20 de .margo de p 
::sç~ ~ . I 1-/ t;___... __ ~-. 

• 

Presidente 

ela to r 

Proc . Geral . 
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'0. 

uu re1tae 

llalro 

o n tas-t.•a. 

Rio 4• J'ane1ro 
• 

c \ 1 - ' para os 4oY14oa t 1 1 o o ·· tal 

1 • l• da 20 de , p11.as~ o, r•-

' 
, .. 

;e A rea·o · Qao 

o~ rsconheoe1 o direito 1n4e -;ao. 

ei ft 11 ~ • l\e ' ' :s • 

• ~. o1ent1tloo-voa que a 4aoiaão am a~reQO to1 publl

:td o •D1&1o on.ot 1 d !O 4• AbrU 4o meBIIlL ano. 

ne ,. o -00 

(Oa• ldo 

Dlre~or Geral 4a secrt ri 
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CP/ • 

1e 4• lo de 1939 

Bn'r. D r do •· ot Lo don and 

Sota ~rica 1 1 t d 

Ru• d 1 

llo ele ~neiro 

on 4u .... · • 14en ~ • 1 c6p1a • 4e-

vidumente aut nt1oad~. do 

al do rkbklho, ea ~•s ~ ao 

u ro1 eriào pelo (,~aael o la cio• 

4e paaaa4o, 

no procee~o referente ' reolaaaqao ror.ul&4~ por ~uiz OonqQlyea 

de lre1~ae ont~ &eae o. 

J.tenolon -088 

( J / 
Duetor oeral 4a Seoretarla 





JS/~ . O 
~Tos,.. , 

~ . 'lt. 
)•"' ADVOGADO ~. 

RUA DO OUVIOOR,II0·2' 

T.L. 2$·071!11 
I!LKVADOI'I 

Exmo. Sr. ~residente do Conselho ~acional do Trabalho: 

Processo n. 3.911 de 1937. 

O ~~ OF LONDON AND SOUTH AMERICA LIMITED, nos autos do 

processo n. 3.911 de 1937, em que 'e reclamante LUIZ GONÇALVES DE 

FREITAS, cumpre o dever de informar que o reclamante j4 receoeu dos 

liquidantes de THE tiRITISH ~ OF SOUTH AMERICA LIMITEv a indemnisa

qão a que tinha direito {25:2871500), dando plena e geral quitação ao 

Banco empregador, como o prova o respectivo recioo, com a firma devi

damente reconhecida, que ora se junta. 

Nestes term.oa, requer se digne v. Excia. mandar juntar a 

presente e o documento que a inatrue ao referido processo n. 3.911 

de 1937. 



RBCEBI 4o 'lhe Bri't~ab Bank or South Amerto-a 

L11111ted, em 11CZU14a9M, a quantia de aa.l :01"1500 

(ma conto . e onse .tl e 600 reta) oorreapcmdente ao 

meu ordenado de um mas e maia a quantia de Ra.S5:S8'71500 J 

(V1Dte e o iDo o oontoa dwlentoa e oi tenta e sete 1111 e 

600 reia) 1adeDI11aa9L a que tenho direito nos termo• 

i na. 68 de 6 de JUnho de 19~6' e' retiranclo-a 
( 

go e aati•:teito, dou ao IJ.'be Britiah BaDk o:t 

rioa Limi te4, em liquidação, pl«ma e geral 

1 Rio de Jaa.iro, 

'fl't. ~ ~ #I.'LrL• 
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M. T. 1. C. - CONSEL.HO NACIONAL. CO TAABAL.HO 

19 de Julbo de 19!9 

Snr. LU1.z Gonçalves de Pre1tas 

A/C do S1Dd1c4 to Bras1le1ro de Bancários 

AVenida R1o Branco n• U4-ll•a. 

"'d1t1c1o •·~" R1o de JaneirR 

De ordem do snr. Presidente, e na fcSr'i -da Pf'C*)QIO da 

rocurador1a Geral, no processo em que recl&~~&1s contra vossa 

d18pensa dos aerv1eoa 4o "Br1t1sh Bank ot South Mer1ca, L'd" 

coiiUD1co ser-voa-à racul'-da, nesta Secretaria, pelo II"&ZO 4e 

10 41as, "v1ata" doa autos, at1JI cte que vos pronmc1e1s sôbre 

os docuaenws oterec1ttos pelo "Bank ot London anel south .AIIer1-

ca L1a1ted" constantes ele tolhas 172/! do rerer1c1o procesm. -Atenc1oaas waUdaçoea 

~ 08walc10 Soare~) 

D1retor Geral da secretarta 



Av. Rio Branco, 114 • 11.• • 12.• 
Ctl•• Pcm.l, 1646 - Tal. 41·7147 

RIO DE JANEIRO 

'Exm.o. !:inr. Ministro do Trabalho Industria e Comerei~. 

LUIZ GONÇALVES DE FREITAS, repz;esen tado 
pelo ~indica to B~sileiro de Bancarios, 
atingido como os demais empregados do ·~ 
BRITISH B.ANK OF SOUTH .A:MEBIOA LIMITED", pe-

t la a.:plioaçãe ao seu processo, per parte do 
Conselho Pleno do Conselhe Nacional do Tra
balho, em Julgamento de 20 de :Março de 1939 
da Juris:prudencia creada pela decisie do 
~recesso ng 17.011 de Francisco de Paula 
Reimlo Hellmeister, em despacho de V. Excia. 
de 19 de Janeiro de 1939, vem dentro do :pra
zo legal para. recurso, solici ta.r a V. Exoia. 
se 4-1sne dispensar a tençlo ao que );8ssa a 
expor: -

Não duv1cla, o signa. tário, do espiri to de equidade 

que sempre orienta a ação de v. Exoia. na ISSta. que dirige, ];ara. 

:relicidade dos trabalhadores do Brasil. E não põe dÚvida, como 

nunca pôs, da bÔa vontade de V. Exoia. em examiDa.r os reclamos 

de Justiça que impelem o trabalhador a procurar Junto ao lriinisté

rio do Trabalho a re]t6r&ção aos seus direitos f'eridos. E, hoJe, 

não põe dúvida que V. Exoia. examinará, mais uma. vez, essa tão 

longamente debatida questão do BRITISH BANK, apresentada, agora, 

sob aspectos inte~ente elucidativos gue esclarecerão, em defi

nitivo, o assunto. 

Não obstante o acatamento a que f'az JÚS qualquer 

decisão ema.náda de V. Exoia. , não pÔde o reclamante se confessar 
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conformado com a decislo re~erente ao processo 17.011, acima re

ferido, em virtude de se basear a mesma em cirounstancias que não 

correspon48IIl, em absoluto, á realidade dos fátos. 

Não é, com tudo, ao Ju1gamen to de V. Exoia. que o 

reclamante vem o:pÕr contestaçlo, pois, sente intimamente, haver 

v. Excia. procurado fazer a devida Justiça. 

Não, lb:celencia! O signatário rende Justiça ao 

Juiz, porém, não concorda, absolutamente, com os elementos de :PrO

va apresentados :pelo ":BANK OF WNIX>N AND SOUTH .AWBICA LDUTED• , 

no sentido de convencer v. Excia. de que o mesmo n!o era, ao tem:po 

da liquidaç!o do BRITISH BANK, o seu único acionista, bem cano, 

tambem, de que n!o encampou este ultimo. 

Tais documentos podem ter todas as caracteristioas 

de veracidade por serem originádoa de uma repartição ot1cial, qual 

a Diretoria das Bandas Internas. 

Porém, atente bem v. Exoia., esses documentos, na 

verdade, são t'alsos, pois foram obtidos a custa de uma legalidade 

traudáda: As declarações constantes dos documentos em apreço são 

as que, realmente, se acham registradas na Diretoria das Bentla.s 

Internas. Elas, porém, reproduzem ~irma.ções inveridicas presta

das perante aquela Diretoria pelo BRITISH :BANY. com o intuito ori

minoso de sonega.çlo de impostos. Sim, Excelencia, o :BRn'ISH RANK, 

contonne será, oport1mamente, provado, mantinha, ha longo tempo, 

na referida .Uiretori&, uma si tuaçlo inteiramente t'alsa, quando se 

t'azia constar como uma sociedade composta IJOr um numero legal de 

acionistas. 

ESTA 't A GRANDE MENTIRA; é a :falsa. •legalidade• da 

qual se prevaleceu o BANK OF LONDON, e, contra a qual o requerente 

protesta e não se canf'orma, decididamente. A verclade, porém, e o 

que cêdo f'ioará :provado, é q_ue o BRI'XISH BANK, ha mui to tem.PO, ma.n

tinha na Diretoria das Rendas Internas, um situação inteiramente 

falsa pois o mesmo era uma sociedade :t'ol'I!Bda, unicamente, por um só 
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acionista, o ANllO SOUTH AMERIOAN ::SANK LI14ITED, e que essa irregu

l.arit1ade vinha sendo mantida, deliberadamente, durante mais de um 

ano, isto é, por um prazo muito superior aos seis mêzes :permitidos 

pela lei para a reorpnizaçlo da sooiedade em bases legais. 

E que, em virtude dessa 1rregulari~de, n!o deveria 

ha,ver, desde muito tempo, no Brasil, nenhuma socie4ade operando 

sob a denominação mtiTit)H :SANK OF SOU'l'B AMEBICA. LDIITED, mas, sim, 
. , 

com o nome de AlGI.O SOPTH AmJCAN B.ANK LDl!TED. seu acionista un1-
oo Por um prazo muito su:perior a seis mêzes, e, assim, o verdadei

ro responsavel pelo estabelecimento que funcionava no :Brasil sob o 

nome 1n4evido de THE ::SRITISH BANK OF SOUTH .AMERIOA LIKITED. 

E isso é o que os em~egados do THE BBITISH BANK 

dentro de poucos dias, provaria perante V. Excia. , apresentando do

cumentos que aio a pro• iiTef'Utavel das af'irmaç~es supra, isto é, 

Q.UE O B:RITISH BANK NIO ERA OUTRO SENlO O ANGLO SOUTH AMEBICAN BANK 

LTD., coxtressadamente encampado pelo BANK OF LONIX>N AND SOUTH AME

RICA LTD. 

Esses documentos, deVido á oarencia de tempo, não 

pÓdem ser apresentados a V. Exoelenoia, neste :processo, porém, se

rão apresentados, dentro em bréve, no processo ng 12.066 de ALDANO 

LOPES e liARIO BRAGA, e, ao qUt\1 o Suplicante l)éde permissão para 

se reportar. 

E, cano a finalidade deste recurso é pedir seja 

concedida, ao requerente, a mesma decisão do re:t'erido :processo 

12. 066 de AI.DANO LOPES e MARIO BRAGA, solioUa, o signatário, a 

V. EXcia. , seja considerado o presente recurso como uma medida to

mada dentro do devido prazo, cuja finalidade prec!pua é evitar que 

os direitos do reclamante caiam em ~esoriçlo por motivo de ter 

deixado expirar o prazo legal de 60 dias sem qualquer manitestaçlo 

de protesto em face do julgamento do Conselho Pleno do Conselho Na

c1onal do Trabalho, 

Afirmando, assim, em tempo, sua discordanc1a ao jul-
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gamento acima re:rerido, e, assegurando a V. Excia. que a documen

tação constante do processo na 12.066 de ALDANO LOPES e MARIO BEA

GA pro"Vará, definitivamente, as suas alegaçtses, solioi ta a V .Excia. 

a devida aceitação deste recurso para o fim de ser aplicado ao mes

mo, Julgamento identico ao que tôr al)lioado ao :processo na 12.066 

de AT.J>ANO LOPE~ e MARIO BRAGA. 

Rio de Janeiro, I? de Junho de 1939. 
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M. T, 1, C.-CONSEL.HO NACIONAL. 00 TAABAL.HO 

Proco 3o9ll/37 - Lui~ Gonçalves de Freitas reclama contra sua de
missão do "The British Bank ot South America Ltd. 

/DE. 

PARECER 

Pelo documento de fls. 17,, que é anterior ao acordão 

de fls. 169, o interessado recebeu a importancia da indenização 

e deu quitação ao Banco. 

Como foi o Banco quem juntou o documento nos autos, 

requeiro que o interessado Luiz Gonçalves de Freitas seja ouvi

do sobre o documento de fls.l73. 

Rio de Janeiro, 11 de Setembro de 

/J r; i}· <<-úM-#l~ ; 
Procurador Ger~ 

1939 

) 
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M, T. I. C.-CONSEL.HO NACIONAL. 00 TAAI!IAL.HO 

CN/liT 

1• 2. 001/39 --- p ·' -9~7 12 de outubro de 19'9 

Sr. 
Luis Gonqalves de F.reiiaa 
1/C do Sindicato Braailairo doa Bancários 
Avenida R.io Branoo,l.J.4- 11•andar 
RIO DE JINKIRO 

• 

De ordem do Sr. Presidente e de oonf'omda-
, 

de com o requerido pela Procuradoria Geral,comunioo ser-vas-a 

taoultada,nesta Secretaria,pelo prazo de lO dias,~iata• do pro• 

cesso em que reelamais oontra o Britiah Bank ot South !aerica 

Limited,atim de que voa pronuncieis sobre o aooumento constante 

a folhas 173 do citado processo. 

Atenciosas aaudaqÕes 

os. ' 
Diretor Geral da Seo..t&ria 
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Exmo. Sr. Dr. Presidente do Conselho Nacional do Trabalho. 

LUIZ GONÇALVES DE F]EITAS, nos autos do processo C.N.T. 

~-911/,7, em que é parte como Reclamante, attendendo ao officio 

S.D.I '08/41, desse Conselho, recebido em 22 deste mez, vem di

zer a V. Exa., relativamente ao documento de fls. 17' dos refe

ridos autos, o seguinte: 

Declarando-se The British Bank of South America Ld. em 

liquidação, enviou para a maioria de seus funccionarios e entre 

elles o ~eclamante, em 1~ de Outubro de 19,6, uma carta do theor 

seguinte: 

"Amigo e Senhor, 
Devido á circunstancia de ter entrado em 

liquidação The British Bank of South America 
Ld., vemo-nos na contingencia de ir dispensan
do os seus funccionarios de accordo com as ne- • 
cessidades da mesma liquidação, e, nestas con
diçÕes, lamentamos ser obrigados a dispensar 
os vossos serviços nesta dat~, autorisando-vos 
a receber na nossa caixa, alem do vosso orde
nado vencido até a presente data, mais um mez 
e indemnisação de rs • ••••••••••••• , a que ten
des direito, nos termos da lei 62, de 5 de Ju
nho de 19'5· 

Somos com estima e consideração, de V.S. 
(aa) liquidantes". 

Por essa carta se sabe que o Reclamante foi demittido 

do Banco Reclamado "devido á circunstancia de ter entracio em li

quidação", sendo-lhe autorisado a re~eber na caixa, juntamente 

com o ordenado vencido, "mais um mez e uma indemnisação nos ter-
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mos da lei 62, de 5 de Junho de 1935", isto é, um salario cor

respondente ao aviso previo e tantos outros quantos eram os 

seus annos de serviço. 

Com essa resolução, porém, não se conformou o Recla

mante e, desde logo, recorreu para o Ministerio do Trabalho, In

dustria e Commarcio, por inter.medio do seu Syndicato de Classe, 

recusando-se a receber o que o Banco se propunha pagar como sen

do o seu direito. 

Aliás outros bancarios, nas mesmas condições, tiveram 

o mesmo procedimento. 

O tempo foi passando sem que o Heclamante tivesse de

cidida a sua reclamação. Passaram-se semanas, mezes e annos, 

bastantes para esgotar completamente a sua resistencia, até que, 

vendo-se em face das maiores difficuldades para a sua e para a 

manutenção da sua familia, foi forçado, pela precarissima situa

ção economica a que chegou, devendo aos amigos, ao armazem, açou

gue, á padaria e já sem credito, a receber a quantia posta á sua 

disposição. ~eram taes ~ ~s condições de necessidade do~

clamante e dos seus, que nem siquer lhe foi possivel discordar 

dos termos do recibo de quitação que lhe foi apresentado, impon

do o Banco o seu "direi to" de mais forte, conseguindo que fosse 

elle assignado com a redação que se segue: 

" rs. • ••••••• 
Recebi do The British Bank of South Ame

rica Ltda., em liquidação, a quantia de rs • 
•••••••• , correspondente a um mez de ordena
do e mais a quantia de rs •••••••••• , indem
nisação a que tenho direito nos termos da lei 
62, de 5 de Junho de 1935, e retirando-me, as
sim, pago e satisfeito, dou ao The British 
Bank of South America Ltd., em liquidãção,ple
na e geral quitação. 

Rio de Janeiro" ••••••••••••••••••••••• 

Sobre esse recibo, tendo em vista as condiçÕes em que 
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foi assignado e os termos em que foi redigido, deseja o i~cla

mante dizer mais a V. Àxa. o que se segue: 

Em direito social e conforme a jurisprudencia que veem 

adoptando os Tribunaes do nosso Paiz, a quitação tem um valor to

do relativo, devendo, para o seu estudo, serem verificadas a for

ma e circunstancia em que foi dada, não podendo· ser havida como 

perfeita na generalidade dos casos. Não se admitte como bÔa a 

quitação conseguida pelo empregador quando ameaça o empregado e 

o intimida, quando o constrange pela coacção e attinge, de qual

quer modo, o seu inescrupuloso proposito. Nem seria possível 

acceitar accordo dessa especie, imposto incondicionalmente, 

quando é nulla a vontade de uma das partes, quando a assignatura 

é "dada" sem liberdade para a sua recusa, na certeza de que tal 

recusa importa em fome dos seus filhos. 

Foi, precisamente, com todos esses caracteristicos de 

má fé por parte do Banco Reclamado, que o Reclamante assignou o 

recibo que consta dos autos, a fls. 17;. 

Nem se pode dizer, infelizmente, que o empregado tem 

o amparo da lei em caso de recusa como essa a que nos referimos. 

Mesmo porque, esse amparo, demorado como é, quasi nunca apro

veita áquelles que o solicitaram. E o caso dos f~ccionarios 

do The British Bank, entre elles o do Reclamante, é um exemplo 

t7pico do que affirmamos. Todos elles, com os seus direitos 

violados, recorreram á Justiça e, com a demora do seu pronuncia

mento, dia a dia aggravando a situação angustiosa em que se en

contravam, foram forvadoe a receber o que lhe& era offerecido, 
11dando 11

, contra sua vontade e coagidos economicamente, a quita

ção que consta dos autos, viciada por todos os motivos, como 

continuaremos a demonstrar. 
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Se a quitação pudesse ser acceita, sem mais exame, co

mo ponto final no direito do trabalhador, então seria de nenhum 

effeito para o patrão todo esse collosso que é a legislação tra

balhista do Brasil, uma das mais adiantadas do mundo. Sim,elle 

poria na rua o seu empregado, indifferente aos seus direitos, 

convencido de que, sem emprego e sem meio de resistencia para 

aguardar a manifestação da Justiça, infelizmente muito morosa 

entre nós, não tardaria offereoer renuncial-os em troca de qual

quer compensação que pudesse minorar as suas atflições e as an

gustias da sua familia. E esse offerecimento seria opportuno 

para conseguir a pretendida quitação, plena e geral em taes ca-

aos. 

Mas, precisamente para impedir a superioridade do eco

nomicamente mais forte sobre o mais fraco, creando deveres e di

reitos reciprocos e ditando leis, estabeleceu o &atado, entre 

outros princípios salutares, o de que são nullas as convençies 

que tiverem por fim obstar a applicação dessas leis. De cara

cter publico que são, e imperativas, decretadas como garantia 

do trabalhador, ellas não podem ser revogadas por accordos par

ticulares e nem ao proprio trabalhador é licito renunciar a es

sas garantias, sendo inoperante a renuncia. E, desse modo, fi

cou na nossa legislação consagrado o preceito "jus publicum 

pr1vatorum pactis mutare non potest", isto é, o direito publico 

não pode ser modificado por convenções particulares. 

Isso mesmo affirmou a extincta Terceira Camara desse 

Conselho quando, apreciando o processo 17.181;,9 e, tendo em 

vista a quitação constante dos autos, considerou que 

"o direito do trabalho é constituído por nor
mas de caract~r publico e imperativo, não 
sendo licito as partes convencionarem sobre 
a inapplicação de determinada regra•, 
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"a coação eiva o acto de nullidade se o agente 
abusar da situação critica da pessoa a ~uem 
ameaça, afim de extorquir-lhe vantagens • · 

No mesmo accordão, por tal razão, está expresso ainda: 

"que mesmo que a renuncia de direito encontras
se lugar no Direito do Trabalho, de nada vale
ria o doc. de fls. · , em vista da manifesta
ção ter sido viciada pela coação". 

E o Reclamante, quando assignou o recibo que consta de 

fls.lt\ 1 não o fez pela sua vontade, capaz de fazel-o livremente, 

mas, como dissemos, intimidado, constrangido pela coaoão, por to

dos os modos, impedido de manifestar o seu desejo. 

Deu-se precisamente o caso do mais forte abusar da si

tuação critica do mais fraco, para, exhaurindo as suas forças, 

sob ameaças, extorquir-lhe vantagens. 

Esse recibo, por isso mesmo, não tem qualquer valor 

juridico. Ademais elle teve o seu fundamento em lei que não se 

applicava á especie, sendo insubsistente; foi um accordo impos

to pelo Reclamado aproveitando-se das condições de necessidade 

do Reclamante, e, emfim, convenção feita de absoluta má fé por 

uma das partes e determinada á outra com o fim preconcebido de 

evitar fossem observadas disposições legaes que regulavam as 

relações de trabalho da classe bancaria, ou seja, o decreto n. 

?4.6~5, de 9 de Julho de 1954, regulamentado pelo decreto n.54, 

de 12 de Setembro do mesmo anno. 

Portanto, por todas essas razões, porque taes conven

ções que visam impedir a applioação da lei são nullas de pleno 

' direito, nullo e o recibo de fls ·11 ~, firmado pelo Reclamante. 

A propria jurisprudencia universal sobre o assumpto 

se orienta no sentido de acceitar que 

"o empregado não pode, na vigencia do contra-
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"cto de trabalho, renunciar aos direitos que 
são garantidos por lei, porque o legislador 
tomou em consideração o estado de subordina
ção do empresado durante a relação do empre
go e a reauçao da sua liberdade de vontade 
em face do empregador economicamente mais 
forte". (Recuei! International de Jurispru
dence du Travail, 1934/5, paga. 325/6). 

A proposito da renuncia de direito disse o eminente 

Dr. Oliveira Vianna, hoje Ministro do Tribunal de Contas, na 

Revista do Trabalho, de Outubro de 19}6, fls. 19/20: 

unão é valida durante o interre~o entre a ve
rificação da dispensa e a decisão do Tribunal 
competente para julgar a legitimidade della, 
no caso de empregados já garantidos com a es
tabilidade". 

Disse ainda: 

"embora a prestação de s!rviço haja sido in
terrompida pela suspensao, nem por isto a re
nuncia feita, neste sentido de direitos ad
quiridos pelo empregado, pode ser considerada 
valida". 

Sobre o mesmo assumpto, manifestou-se o Conselho Ple

no do Conselho Nacional do Trabalho, no Recurso 46o~l, e disse 

que: 

"orientando-se a doutrina do Direito do Traba
lho no sentido de que o empregado não deve re
nunciar seus direitos, se assim proceder, de
ve o Tribunal do Trabalho, tendo em vista a 
legislação protectora, examinar os motivos 
que deter.minaram a desistencia, della não co
nhecendo se o factor economico teve accentua
da influencia". 

Ora, como dissemos, o Reclamante foi intimidado e coa

gido. No seu acto influiu, principalmente, o factor economico. 

Dessa intimidação é testemunho o Dr. Dorval de Lacer

da, illustre Procurador da Justiqa do Trabalho, perante quem, 

em 193ó, numa das audiencias de conciliação, disse o advogado 

do Banco Reclamado: 

"ou os funccionarios do British Bank acceitam 
o que o Banco lhes quer dar ou nós iremos dis-
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"cutir na Justiça commum os annos que quizer
mos; não ha conciliação possivel". 

Essas palavras, aliás, constam do processo do Recla

mante e synthetisam a attitude do Banco para com os bancarias 

demi ttidos • 

Esse mesmo Banco fez saber ao Reclamante e aos seus 

collegas que, se qualquer delles se recusasse receber a indem

nisação da lei 62, nos termos em que estavam redigidos os re

cibos, então seria a importancia depositada em Juizo, só após 
. 

muitos annos sendo poàsivel o seu levantamento. Com effeito, 

consta das razões apresentadas pelo Banco Reclamado ao referido 

dr. Procurador, em 2.9.,6, em folheto impresso, fl. ,4, alineas 

11/12: 

"E não fora a intervenção conciliadora de V. 
Exa. a esta hora, talvez, os liquidantes do 
British Bank estariam constrangidos, com gran
de pezar, a depositarem judicialmente a indem
nisação recusada". 

Da coação não ha e nem pode haver obrigatoriedade pa

ra o Heclamante produzir a sua prova. Ella pode ser deduzida 

e deve resultar de meros indicias ou presumpçÕes, dadas ás cir

cunstancias especiaes em que se encontrava desde que, desempre

gado, formulou a sua reclamação contra o Banco. 

Não ha e nem pode haver obrigatoriedade, repetimos, 

mas, no caso em apreço, nem ha necessidade de fazer essa prova, 

desde que ella resulta clara da circunstancia especial mencio

nada, isto é, demittido ém 1' de Uutubro de 19,6, só em 1941, 

quatro annos depois, recebeu a quantia que o Reclamado puzera 

á sua disposição como sendo a que lhe era devida, "dando-lhe" 

nessa occasião, um recibo de plena e geral quitação. Podia pa

recer, á primeira vista, que estava desistindo das suas garan

tias leg~es, mas, tal não se dava. O seu acto não foi perfeito 
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em face das leis, não foi a manifestação da sua vontade livre, 

não foi a desistencia do seu direito, representando apenas uma 

exigencia do Reclamado, conseguida pelo tempo, pela situação 

de desemprego do rteclamante, pelas difficuldades sempre maiores 

de prover a sua e a subsistencia da sua familia, pela absoluta 

falta de recurso para resistir e esperar até que ·a Justiça se 

pronunciasse definitivamente. 

Essa quitação que tem o Reclamado e que juntou aos au-· 

tos a fls. 173 é precisamente uma das que a lei inquina de nulla, 

considerando que foi obtida sem a vontade de quem a "deun, como 

se viu, coagido a fazel-a por todos os meios e, principalmente, 

pela situação economica, para afastar de sua casa a miseria e a 

fome que lhe batiam á porta. 

Abatido, assim, o Reclamante e, tendo em vista o des

pacho de S. Exa. o Sr. Ministro do Trabalho, Industria e Commer

cio, no processo C.N.T. 17.011/36, do seu collega Francisco de 

Paula Reimão, que 'confirmou a sentença do Conselho Pleno do Con

selho Nacional do Trabalho e mandou que fosse paga a indemnisa

ção da lei 62, foi, embora constrangido, receber na caixa do 

Banco o que lhe quizeram pagar os seus directores. 

Tal recebimento, pela maneira como foi feito, como ac

centuamos, não importou em desistencia de direitos. Mesmo por

que, vencido o Reclamante, isto não se deu com dois ou tres col

legas seus, mais resistentes e que, com maiores recursos, collo

cados em outros estabelecimentos, recusaram-se dar por encerrada 

a demanda e proseguiram resolutos no proposito de evidenciar á 

Justiça a burla ás nossas leis por parte do Banco Reclamado. E 

felizmente, vencendo obstaculos de toda ordem, inclusive desen

freada "chicana" dos senhores inglezes, conseguiram que, a 1; 

' 
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de Agosto ultimo, sua Exa. o ~r. Dulphe Pinheiro, M.D. Ministro 

do Trabalho, reconsiderasse o despacho do seu antecessor e, ba

seado no parecer do Dr. Consultor Geral da Hepublica, exarado 

no processo M.T.I.C. 12.452/,9, decidisse, como decidiu, mandar 
. 

rehtegrar os Heclamantes com todas as vantagens legaes. 

Esse parecer demonstrou, de forma cabal, a razão dos 

empregados demittidos, a!firmando que no caso não havia que ser 

applicada a lel 62 e sim o decreto 24.bl5, de 9 de Julho de 19,4, 

ou seja, que fossem elles reintegrados por não se justificar a 

sua demissão. 

Nós já vimos, e o Tribunal de Appellação do Districto 

Federal, tambem o affirma, pela sua 6a Camara, no aggravo 4.28,, 

julgado em 'O de Junho de 1939, que 

"A declaração passada pelo empregado de plena 
e geral quitação não pode prevalecer iara exo
nerar o empregador, uma vez que as le1s traba
lhistas, sendo, como são, de ordem publica, 
imi9dem que as partes transijam livremente, 
pro e contra ellas". 

Por isso, porque, como concluiu o parecer do Dr.Con

sultor, não era legal a demissão, porque não era de se appli

car a lei 62, e mais ainda, porque o Banco Reclamado usou de 

intimidação e de fraude para impor a sua vontade, porque o Re

clamante estava sob pressão economica, impossibilitado de fazer 

valer o seu direito, porque não teve intenção de desistir desses 

mesmos direitos, tanto que continuou a movimentar o seu proces

so contra o Banco, deve ser considerada nulla a quitação dos au

tos porque eivada de vicios que lhe negam valor, e, consequente

mente, afinal, deter.minado que seja o Reclamante reintegrado ao 

serviço do Reclamado, com as vantagens legaes, descontando-se 

a quantia que recebeu da que terá que receber como ordenados 

-
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. 
vencidos durante o tempo do seu afastamento do trabalho, como 

é de inteira 

Rio de Janeiro, 1- dL t:k. ~~ 

~- Kf ,;. . 
J, , ,.......l i/ . 

J U S T I Ç A. 

a /~t.L'/ 
B. BANCAI'Iirl 

~ 
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Exmo. Snr. Dr. Procurador Geral da Just1qa do T abalho' ... 

LUIZ OONÇALVES DE FRElllS, por seu procurador 

1nf'ra-ase1nado, (proouragão inclusa), requer a V.hc1a. se 

digne ooncede~lhe vista do processo n. 3·911-J! ~.N.T.), 
em que o requerente redlama contra The Br1t 1ah Bank o f' South 

Amer1oa Ltd. 

'temos em que, 

E. defer1mentlo. 

Rio de Jane 1ro, 
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Exmo. Snr. Dr. Procurador Geral do Trabalho: 

·i 
LUIZ GONÇALVES DE FREITAS, no processo supra

mencionado, pede venia para vir ezpOr e, afinal, requerer a 
V. Excia. o seguinte: 

O requerente, ao tomar oonheo imento, em 16 de 
Maio de 1939, do respeitavel aoordão do E. Conselho Nacional 
do Trabalho, determinando que lhe fosse p84JO pelo "The Bri
tish Bank of South .America Ltd." a indenimação a que pat'l"YeD
tura tivesse direito de aoord9 oam a lei 62, de 1935, Dão se 
conformou com essa solução e lpterpom, norazo legal, r .e9ur
so proprio ao Exmo. Snr. Ministro do Trab ho, íi4uât.r1a e 
Comercio, conforme se vede fls ••• do respectivo processo. 

Esse recurso a~oje ainda não foi despachado 
por aquela suprema autoridade desse Ministerio. . ......,. 

Nestas o cndiçõea~ é de se lhe enoaminJ:a r o pro
cesso em apreço, afim de que S~ ~ia. haja por bem dar solu
ção final ao recurso que, eíla tepc) oportuno,lhe fo:t. dirigido. 

Todavia, • 
Nilo se alegue que,tem face do recibo que o re

querente deu ao reclamado, seu ~eito se acha prejudicado. 
Isto porque, esse ~oibo foi assinado antes do 

recurso, e se o formulou foi justamente porque se achava per
feitau.ente amparado pelas garant:l..as que, em bOa hora, lhe as
segurou a sabia legislação do E~tado Novo. 

Quan~ a ~er sido obtido esse recibo por meio 
de ma:n~f ta coação e canomi.ca, e quanto á sua nulidade su'te-
tano , reqwrrente já se manifestou á f la. 190 de modo 
que se esperar que essa douta Procuradoria ;b.Exmo. Snr. 
14ipistro do Trabalho, Industria e Comercio, hajam por bem 
reconhecer o seu direito á reintegração pleiteada, de acordo 
com as recentes decisõe,e daquele elevado Titular da Pasta do 
Trabalho~ 

Termos em que, E. deferimento. 

Rio de Janeiro, 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO 

~~~!!2~ ~~ ~~~~!~~2~~~ 
Expediente do Snr.Mtnistro ---------- --- ~-------

Aldano Lopes e Mario Braga, recorrendo, 
na qualidade de ex-empregados de The British bank of South Am~ 

I rica Limited, desta capital, da decisão da Primeira Câmra do 
·Conselho Nacional do Trabalho que, por ~cÓrdão de 4 de julho 
I de 1938, julgou improcedente a pretensão de serem admitidos ao 

1 
serviço do Bank ot London & South Ame rica Ltd, tambem estabe 1!, 

I cidos nesta capital, sucessor e adquirente de todas as a,ões 
do primeiro, que entrou em liquidação(MTIC-12.452-39). - Nos 
termos do parecer do Snr. Dr. Consultor Geral da RepÚblica,re
considero o despacho proferido a fls. 577-578, do processo DGE 

I ;.;o1i;8, anulando, consequentemente o acÓrdão de folhas 123 
• do processo CNT-12.066/37, para o efeito de determinar a rein
; tegração dos reclamantes Mario Braga e Aldano Lopes, na forma 

I 

do citado parecer. (O parecer a que alude este d~spacho tem a 
seguinte conclusão: "Entendo, assim, que deve ser reformada a 
decisão do Conselho Nacional do Trabalho, por não se ter obse~ 
vado a lei aplicavel ao caso, o decreto na 24.645, arta 15, em 
virtude da qual Mario Braga e Aldano Lopes devem ser reintegr~ 
dos no estabelecimento em liquidação, se, por ventura, a !nd a 
não terminou. Finda a liquidação, ou mão convindo a esta os 
serviços dos empregados referidos, serão eles mantidos no Bank 
ot London. Além da reintegração no emprego, devem Mario Braga 
e Aldano Lopes ser pagos das remunerações que deixaram de per
ceber." 
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Luiz Gonçaves de Freitas 

AS. 

Luiz Gonçalves de Freitas, recorre da 

decislo do C.N.T., em sesslo plena, que condenou o "Bri

tish Bank of South America Ltd~ em liquidaçlo, a lhe p~ 

gar uma indenizaçlo na base da lei 62, de 5 de junho de 

1 935, regeitando, portanto, em parte, os embargos que~ 

terpuzera, visto como pleiteara a sua reintegraçlo. 

Preliminarmente, conheço do recurso , 

por torça do que disp~e o art. 11, letra~' do decreto 

lei 3 229,de 30 de abril de 1 939, por isso que fora in

terposto antes de instalada a Justiça do Trabalho. 

Em seu recurso, alega o recorrente que 

a esp4cie & idêntica l julgada pelo Ministro do Trabalho, 

Ind~stria e Com4rcio no processo em que foram reclaman

tes Mario Braga e Aldano Lopes. 

~ evidente, todavia, que entre os dois 

casos h' uma diferença fundamental. Com razlo, Luiz Goa 

çalves de Freitas - o recorrente - recebendo 26:249$000 

de indenizaçlo, ap~s o ac~rdlo do C.N.T., deu ao Banco r~ 

corrido plena e geral quitaçlo, declarando retirar-se p~ 

go e satisfeito. Entretanto, no processo em que foi de-
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terminada a re1ntegraçlo dos dois citados empregados,nlo 

houve qualquer ressarcimento da dem1sslo que lhes foi 1m 

posta. 

Por este motivo, o Consultor Geral da 

Rep~bl1ca, nlo obstante ter opinado no caso invocado pe

la reintegraçlo dos empregados, opinou em h1p6tese 1d8n

t1ca a dos autos que se negasse provimento ao recurso. 

g incontestavel que a epcampaçlo, a 

absorçlo ou a sucesslo econ&mica de um estabelecimento 

por outro nlo rescinde os contratos de teabalho, sendo 

esta a ~1ca or1entaçlo doutr1n4r1a compat1vel com a fi

nalidade do preceito garantidor do direito ao emprego,em 

caso de subst1tu1çlo do empregador; a insígnia, a s4de e 

a direçlo dos neg6c1os podem ser subst1tu1dos sem que ~ 

tere fundamentalmente a relaçlo do emprego. 

Destarte, os empregados estave1s des

pedidos do 11Br1st1sh Bank11 , em 11qu1daçlo, deviam ser rei,n 

tegrados nesse banco ou, se terminada a 11qu1daçlo, no "Bank 

ot London", que encampou a freguezia daquele, os respecti -

vos encargo e 99.280 ações das 100.000 em que se dividia o 

capital. 

Entretanto, ' tambem 1nquest1onavel que, 

no caso em apreço, o empregado abriu mio do direito que de

veria subordinar a sua reintegraçlo, recebendo em troca uma 

1nden1zaçlo de 26:299$000. 

Ora, a validade da qu1taçlo dada pelo em 
pregado, em virtude da inden1zaçlo que recebeu, s6 pode ser 

contestada se o mesmo tivesse sido induzido a erro por for-
• 
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ça de manobras dolosas ou coaçlo por parte do banco. E~ 

te, porem, nlo eoagiu o interessado a receber a indeni

zaçlo que, ademais, foi paga de ac~rdo com a concluslo 

a que chegou o pr&prio Conselho Nacional do Trabalho • 

Outrossim, nlo ~ l!cito alegar que o banco agiu com do

lo, porquanto, não obstante termos concluidos noutro s~ 

tido, o ponto de vista que sustenta ~ acatado por muitos 

de nossos juristas. Oferecendo-se a pagar ao empregado 

despedido uma indenizaçlo baseada na lei 62, de 5 de 19 
nho de 1 935, o banco exercia, sem prop&sito malicioso, 

o direito que julgava ter. 

Nlo se diga, tio pouco, que o empre

gado nlo pode renunciar 1 estabilidade. Ofensa 1 lei 

haveria, se ele se obrigasse durante a relaçlo de empr~ 

go, a nlo reclamar a estabilidade que adquirira ou vieA 

se a adquirir. Se, porem, o empregado estavel deixa v~ 

luntariamente o emprego ou aceita do empregador vanta -

gens pecuni,rias em troca da rescislo do seu contratode 

trabalho, ~ v'lido do ato. 

Nestas condiçOes, nego provimento ao 

recurso. 

• 

YG. 
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