


Exmo . Sr . Presidente do Conselho Nacional 
do Trabalho 

Francisco Paulillo Netto, bancaria, as

sociado do Syndicato dos Bancarias de S . Paulo, portador da carteira 

profissional n2 93 . 515 seria 22a ., tendo prestado seus serviços , duran

te 8 annos ao British Bank of South America , nesta Capital , foi dis

pens ado, em 21 de Outubro de 1936 , sem causa justa, na conformidade 
- ~ dos dizeres d~ carta junta ao Processo n~ 17. 011-36 , pelo que vem a 

presença de v. Exa . para requerer e reclamar o que se segue , a bem 

dos seua direitos . 

O reclamünte foi funcionario do British Bank por longo an-

nos e por seus serviços relevantes cl~gou a perceber neste momento, 

um salario mensal de 466$000. 

Tendo o rlt~h Bank of South America sido encampado pelo 

Bank of London, conforme já é do co~cimento des se Conselho, emvir-
- , tude das reclamaçoes que para ahi ja foram dirigidas , sendo a primeira 

~~a do bancaria Francisco de Paul~ Reimão Hellmeister, e que nesse Con

~ selho tomou o numero 17 . 011-36 , e estando este Processo devidamente 

i infonnado e bem documentado em vias de ser julgado, bem como outros 

~ processos de bancarios da Capital da Republica, assiste ao reclamante 

~ o direito de ser transferido para o Bank of London & South America , 

ex-vi o Decreto 24.615 de 9 de Julho de 1934, e o Dec . 54 de 12 de 

Setembro do mesmo anno . 

A transferencia do reclamante dec rre do seu t empo de serv -
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ço, prestado ao British Bank, por maia de 8 annoa 1 tendo o mesmo di

reito á estabilidade no emprego de accordo cam o art . 89 do Dec . 54 

e que deve ser garantida por força do art . 92 do mesmo Decreto . 

Cabe ao Bank or Londan a garantia da estabilidade do recla

mante , porque , sendo elle o Banco incorporador do British1 e assim 

como os direitos e patrimonios deste cabem ao reclamado, tambem as 

obrigações lhe são devidas . 

o reclamante não pretende tomar tempo a esse Conselho em 

repisar este caso da incorporação do Brit1sh Bank pelo Bank or London 

e nem quer apresentar a documentação com que comprovar a confusão que 

o Ba.nk or London pretende lançar ao publico para o fim de se e aquivar 
, 

ao ~gamento a que esta obrigado pelas nossas leis nacionaes, que 

elle pretende burlar . 

Todos os negocios do British Bank foram transferidos para 

o Bank or London que está allegando tratar-se de uma liquidação pura 

e simples do British e que portanto nada tem a ver com os funcionar os 

do Banco que se liquidou espontaneamente . 
I 

No entanto e sabido que~oDam necessidades d~ mercado inglez 

que obrigar~~ a incorporação de um Banco a outro , c~n o fito vide te 

e confessado de supprimir a concorrencia ent1•e entidades da mesma na-

cionalidade ingleza . 
, 

Provam n'o a saciedade as palavras proferidas em pleno Per-

lamento Brasileiro, em que se fizeram ouvir pela Nação inteira homens 

impollutos e que denunciaram a fraude premeditada e intentada contra 

os cofres do Paiz e o attentado contra as nossas leis trabalhist~s que 

garantem o tr~balhador n~cion~l. 

Superfluo e inutil seria para o reclamante repetir as mesmas 

palavras exaradas nas reclamações dos bancarios e que já foram presen-

tes ao Conselho Nacional do Trabalho em dias do mez passado, pelo que 
, -a vis ta desta S'Uf;:l. simples reclamaçao , independente de maiores expla-

nações e sem necessidade de apresentar uma docmnentação desejavel e 

caraoteristica da fraude e da simulação do Ba.nlc of London, é esta 
, 

para requerer a v. Exa . a vista do exposto , digne-se v. Exa . receber 

a presente queixa e mandar autual-a , intimando- se o Banco reclamado , 
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o Baru! of London & South America Ltd. nesta Capital a transfer11-o 

para seus escriptcrioa , proseguindo-se nos demais termos do Processo , 

para afinal provado o bastante , seja o Banco reclamado oomdemnado 

a manter a estabilidade do reclamante , ao pagamento de custas e mais 

pronunoiaçÕes de Direito , tudo nos termos e penas das leis em geral 

e na lei 54 em particular . 

O reclamante protesta por todos os gener os de provas per

mittidas em Direito , especialmente depoimentos de testemunhas , docu

mentos , vistorias judiciaea , precatorias , depoimentos pessoal do re -

clamado, sob pena de confesso . 

E por ser de Direito 

Nestes termas 

Pede defer mento 

( .M~ /#~~~ ~ /9-":r' 

ç;7~ 
C/"1. 



Versa a presente petição sobre urna reclwutção 1'or:l ulada 

por Francisco aullilo etto , associado do ·yndicato dos · anca!ios 

de são Paulo , contra o neto do British Eank of south Am rica que 

o dispensou , não obst, nte contar 8 unnos de serviços . 

Isto posto , proponho sej~ ouvido o B nco reclar ado , afim 

de que , dentro do prazo de 20 dias , enca1Jinhe a esta Secretaria 

as i ·onmções cue se offerecerem sobre o assUI'lpto . 

io de Janeiro , ~de Junho de 19~7 

SJ.;Jo.- s~~~<=V-~~ 
r .... scri;~tur<. r1.n.-classe ''E" 

\~~\\~ 

. ... 



cr I ;:,oBF. 10 J ho 7 

1-923/~7-6 . 724/ 7. 

. r . D1r ctor do or Lon on & soutn rica 

Ru a Al ande ns . 23/27 

H~ven o ctsco 1Jau1111o etto r ecl . ado es-

te conselho cont~ o acto d su d ml "' , o dos erv ços do 

r .. sh k o! , outh Amer1c , nao obst nt cont r mE ls de 

(oi nno de ex rc1c1o, solic to-vos s necess r ! s prov -

denc1 s no sentido d s r em pr s nt os est ecr t r1 , 

dentro do r o.zo d 20 di s, os 1n 1s ensave1s escl ree1rnen-
' tos r espc1 to do ss pt o e c. preço. 

D1rector de 
,., 

c ·o , no 1mped1 ento do 

t 1rector Geral 
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I!LI!VAO OR 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Naoional do Trav---~· 

O BANK OF LONDON AND SOUTH RICA LIMITED, estabelecido 

nesta cidade á rua da Alfandega ns. 29/35, e não ns. 23/27 como 

consta por equivooo do ofticio abaixo transcripto, foi notificado 

para se defender, perante este egregio Conselho, no processo ~ 

6.724 de 1937, pelo officio n. 1.923 de 1937, recebido no dia 18 

do corrente mez, e que se passa a transcrever: 

Sr. Director do Bank of London & South Ameri-

oa Ltde. 

Rua ~fandega ns. 23/27 

Rio de Janeiro. 

Havendo FRANCISCO PAULLILO NETTO reclamado a 

J este Conselho oontra o acto de sua demissão dos ser-

/ r ViQOS do BRITISH BANK OF SOU'IH AMERIC , não obsten te 

~~ ~r/JY ~~&191 contar mais de dois annos de exercicio, solicito-vos 

'& \ &' _tf as necessarias providencias no sentido de serem apre-

.~~ !~ 

. ~' ~ ~'rtJ 

sentados a esta Secretaria, dentro do prazo de 20 

dias, os indispensaveis esclarecimentos a respeito 

do assumpto em preço • 

1 a 

Attenciosas saudações 

J. B. de Martins Castilho 

D\~eotor de Secção, 

\.~\\t \~ do Direotor 

no impedimento 

Geral 
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Como ae v~, o supplicante é chamado a responder, n o por 

um funccionario seu, mas pelo runccionario de um outro Banco -- TBE 

BRITISH BANX OF SOUTH AMERICA LIMITED. 

~iás, se verifica pela propria petição do ~eclamante que, 

em virtude da liquidação do Banco empregador, os seus serviços fo

ram dispensados pelos respectivos liquidantes. 

§ 

O que se el1ega é que o supplicante incorporou o British 

Bank. 

O presente processo é em tudo 1dent1oo ao processo n.l7.011 

de 1936, no qual o supplioan te já se defendeu, de sorte que o sup

plicante pede vania para se reportar ás alle gaçõee e documentos 

que constam daque1le processo. 

Todavia, para faoili tar o exame dos egregios Juizes, o 

supplioante offerece com esta petição os seguintes documentos: 

doc.l) - Memorial impresso do qual consta na integra e 

por copia textual a defeza apresentada no citado processo n.l7.011. 

doc.2) - emorial impresso do qual constam tambem na inte

gra os Pareceres do Procurador Geral do Trabalho, Dr. ~rippino 

Nazareth, e dos jurisconsultos Ministro Pires e Albuquerque e Dr. 

Levi Carneiro, pareceres esses em que o supplican te estriba a sua 

deteza. 

doc.3) - Certidão do Departamento Nacional da Industria e 

Commercio, na ·qual se 18: 

DEPARTAMENTO NACIONAL D INDUST.RI E COMMERCIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que The British Bank of South ~e

rica L1m1ted archivou nesta Repartição, em g setem

bro e 2 outubro 1Q36, sob na. l2.77Q e 12.812 os do

cumentos referentes â assembléa geral extraordinaria, 

-
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realizada em Londres, a 13 de agosto do anno 

na qual foi deliberada a sua liquidação, e procuração 

do liquidante, nomeando seus representantes no Brasil. 

CERTIFICO mais que doa indioes desta Repar

tição não constam, até a presente data, quaesquér do

cumentos referentes 6 incorporação do referido Banco 

pelo Bank of London and South Amerioa Limited. 

§ 

Em verdade, para destruir, de um modo completo, a allega

ção de que o supplicante tenha incorporado o British Bank, basta a 

"' certidao que vem de ser transoripta, porque ninguem ignora que o 

Registro do Commercio é que "annota as differentes phases da per

sonalidade doa oonuneroiantes, pessoas naturaes ou juridicas, desde 

o dia em que começa até aquelle em que cessa o exercicio da profis

são" (CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de Direito Commercial, 2a. ed. 

vol. I, n. 205). 

§ 

Mas accresce que não é ao supplicante que compete provar 

que não houve incorporação. O ~. da prova incumbe a quem affir-
... 

ma o facto, e nao a quem se limita a negal-o. Incumbit probatio 

ei gui dioit, non gui nesat. 

Jolo MONTEIRO, incontestavelmente um dos mais esclarecidos 

dos nossos processualistas, collooou a questão nos seus verdadeiros 

termos, quando affirmou: "Ã these é esta: a prova incumbe a quem 

articula um faoto do qual pretenda induzir uma relação de direito". 

(Theoria do Processo Civil e Commercial, vol. II § 127) . 

Na especie que nos occupa o reclamante affirma um facto: 

a allegada incorporação, e deste facto pretende induzir que se creou 
... 

uma relacao de direito entre elle e o supplicante, como Banco incor-

porador. 
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Portanto, para poder ser reconhecida 

entre o reclamante e o supplioante á preciso, 

ei to 

car provado o facto de que ella nasce, isto é, a allegada incorpo-

ração. 

Mas a incorporação de uma sociedade anonyma por outra é 

um facto juridico, que s6mente pode ser provado por instrumentos 

publicas e solemnes, como aotas de assembléas geraes ou escriptu

ras publicas revestidas das formalidades legaes. 

Na especie, não consta do processo nem qualquér acta das 

assembléas das duas sociedades, nem qualquér esoriptura ou instru-

manto de incorporação. Aliás taes documentos não existem, jámaie 

foram lavrados, porque a allegada incorporação jámais se realizou •. 

§ 

Allega o reclamante que o supplicante adquiriu a maioria, 

a quasi totalidade das acções do British Bank. 

Por conseguinte, méro accionista do Britisb Bank, o sup-
... 

plicante nao está com elle fundido, e nem mesmo é o novo proprie-

tario dos seus estabelecimentos, porque estes continuam a perten

cer á mesma pessoa juridica, â Sociedade Anonyma The British Bank 

ot South America Limited, hoje em liquidação. 

Como accionista do British Bank, o supplioente não respon

de pelo passivo deste, e muito menos pelas obrigações por este as

sumidas perante terceiros, entre os quaes os s·eus empregados, pois 

é sabido que toda responsabilidade dos accionistas de uma socieda

de anonyma é limitada á realisação do o~ital representado pelas 
.. 

acçoes que subscreveu ou lhe foram cedidas. Eis o texto do art. 

15 do dec. 434 de 4 Junho 1891, que regula entre nós as sociedades 

anonymas: 

Art.l5. Os sooios são responsaveis sómente 

pela quota do capital das aoções, que subscrevem, 

ou que lhes são cedidas. 
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~ outras palavras: o supplieante e o British Bank sempre 

foram e continuam a ser dois Bancos autonomos, duas sociedades ano

nymas diversas, duas pessoas juridicas distinctas, estando o British 

Bank em liquidação voluntaria extra-Judicial, dirigida pelos respec

tivos liquidantes, e proseguindo o supplicante a sua vida nor,mal, 

administrado pela sua directoria. 

§ 

E o t'acto é que os :runccionarios do British Bank, na sua 

maioria. na sua quasi totalidade, perfeitamente conscientes de que 

se trata de uma liquidação de facto e de direito, receberam, na me

lhor harmonia, a indemnisação legal de um mez de ordenado por anno 

de serviço, orçando em mais de quatro mil contos de r~is as indem• 

nisações já pagas, e em mais de cinco mil contos de r6is o total 

das 1ndemn1sações. No memorial que se junta, como documento n.l, 

a fl.l9, consta um quadro que esclarece perfeitamente a situação. 

Em ultima palavra: dos 305 funccionarios do British Bank 

"' apenas 20 trouxeram reclamaçoes a este egregio Conselho. 

§ 

Mas seja como f8r, o supplicante, méro accionista do Br1-

tish Bank, nenhuma responsabilidade tem pelos funccionarios deste. 

O Ministro PIRES E ALBUQUERQUE e o DR. L VI CARNEIRO tornaram isso 

muito claro nos pareceres que constam na integra a fls. 55 e 61 do 

memorial que se junta como doc. n. 2. 

Aliás não ha quem ignore a nenhuma responsabilidade dos 

accionistas pelo passivo ou pelas obrigaçÕes das respectivas socie

dades anonymas, e a prevalecer a theoria do reclamante estariam 

subvertidos todos os principias juridicos que regulam as sociedades 

anonymas, que foram areadas justamente para permittir a fprmação 

de grandes emprezas sem que oa respectivos socios tenham responsa

bilidade superior ás forças do capital subsorepto por cada um. 



:hlm summa: t\ de tamanha gravidade o precedente q 

tende firmar de responder uma sociedade anonyma pelos empregados 

de outra sociedade anonyma, pelo facto de ser a primeira accionis

ta da segunda, de responder emfim um empregador pelos empregados 

de outro, que o Ministro PIRES E ALBUQUERQUE, no parecer referido, 

a classificou de absurdo que não merece refutação. 

Nestes termos, invocando os doutos supplementos dos egre

gios Juizes, e pedindo vania para ofterecer como parte integrante 

desta deteza as allegações constantes do memorial que se junta oo

mo documento n. 1, o supplioante pede que seja Julgada impo~ceden-
.. 

te a reclamaçao e espera confiantemente justiça. 

Oom os documentos referidos e uma procuração. 

/h:v/ t&~~ 

~~-
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EXPLICAÇÃO PRELIMINAR 

No arrazoado que se vae ler a seguir estudamos as diver
sas questões postas em debate pelo Syndicato 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 British 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 escriptura 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, muito do gosto da imprensa de sensação, mas que não 
podem ser tomadas a serio num alto Tribunal Judiciario, 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 LI
MITED foi notificado para se defender, perante este egregio 
Conselho, no processo n. 17. 011 de 1936, pelo officio que se 
passa a transcrever, entregue ã Filial do supplicante em São 
Paulo, no dia 1° do corrente: 

Sr. Presidente de "The Bank of London and South 
America L td." 

Rua Alvares Penteado - 23 

S. Paulo. 

Havendo o Syndica to dos Bancarios 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 British 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 supplicante e o British Bank sempre foram e 
continuam a ser dois Bancos autonomos, duas sociedades ano
nymas diversas, duas pessoas jurídicas 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; 

li) que a incorporação de um banco pelo outro sómente 
poderia ser provada por instrumentos publicas e solemnes, 
como actas de assembléas geraes ou escripturas publicas re
vestidas das formalidades legaes; 

III) 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 responsabilidade 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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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 jurídicas 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.a 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 duas sociedades se reunam, de
liberem a incorporação e esta se consumme por uma escri
ptura ou instrumento de incorporação. 

Trata-se de duas pesosas jurídicas 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" (CARVALHO 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 publicas 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 jãmais foram lavrados, visto que jãmais se 
reuniram em assembléa quér os accionistas do Bank of Lon
don, quér os accionistas do Btritish Bank para deliberarem 
a imaginada incorporação. 

De sorte que a allegada incorporação é uma phantasia, é 
um flatus voeis, é pura obra de imaginação. 

III 

OS DOCUMENTOS DO SYNDICATO 

Os documentos do Syndicato podem ser classificados da 
seguinte forma: 

a) os retalhos de jornaes de fls. 55, 56 e 57; 
b) os antigos formularios impressos do British Bank de 

fls. 43-52, com o sub-titulo entre parenthesis - Filiado a The 
Anglo South American Bank Limited; 

c) as circulares e formularios impressos de fls. 10, 11, 
12, 13, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66; 

d) o caderno de instrucções internas do British Bank de 
fls. 89 a 94, traduzidas a fls. 95 a 104; 

e) o cheque de fl. 75; 
f) a copia de fl. 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 Syndicato 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 
American Bank. Ninguem contesta isto. 
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Mas o Anglo South American não é o British Bank. O 
Syndicato está confundindo dois Bancos absolutamente 
distinctos. 

O Anglo era accionista do British, e, pela incorporação, o 
supplicante adquiriu as acções do British que pertenciam ao 
Anglo. Portanto, o Anglo foi incorporado pelo supplicante, 
mas quanto ao British o que se deu foi simples transferencia 
das acções que passaram do Anglo para o supplicante, como 
podem amanhã ser vendidas pelo supplicante a qualquér 
outro Banco ou mesmo a um particular. 

Eis como o Dr. LEVI CARNEIRO, no parecer que com esta 
offerecemos como doe. n. 2, esclarece a situação, aliás por 
si mesma muito clara: 

"As acções alludidas do British Bank já perten
ciam a uma outra sociedade - Anglo S. American 
Bank. Nunca se terá pretendido confundir o British 
Bank com o Anglo South American Bank. Porque 
então, se ha de confundir, com o British Bank, o 
Bank of London, simplesmente porque este adqui
riu as acções do mesmo British Bank, que perten
ciam ao Anglo South American Bank? Evidente
mente, é um absurdo. 

Por outro lado, o caso apresenta bem distinctas 
as duas especies jurídicas. 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 incluíam 
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
risado e inconfundivelmente de extincção de estabe
lecimento, e não de transferencia de propriedade." 

Não menos expressivo é o parecer do Ministro PIRES E 

ALBUQUERQUE, que offerecemos como documento n. 3. Eis as 
suas palavra,s claras e incisivas: 

"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 siquér 
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 de di
reito se pudesse fundar a pretensão de constituir 
este segundo accionista na obrigação de transferir 
para o seu estabelecimento os funccionarios da 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 di
"reito de effectividade assegurado aos seus emprega
"dos, não se considerando porém como tal a extln
"cção de filiaes, agencias e serviços bancarias anne
"xos, 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, â 
"quota do capital das acções que adquirio". 

O caso foi tambem analysado pelo illustrado Dr. DoRVAL 
LACERDA, 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 âs 
acções, pois o British não é, por emquanto, affilia
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 RIBEmo, 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
prla, 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
juizos 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 

CIRCULARES E FORMULARIOS DO BRITISH 
E DO LONDO'N 

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 tranquillidade 
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 negocias 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 edifício, e depois. 
definitivamente, no edifício daquelle Banco. 

Lê-se na segunda: 

Os negocias 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 edifício. 

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 jurídicas distinctas, pois ambos assignam as referidas 
circulares, e nellas se torna muito claro que os negocias do 
British só serão continuados pelo London, si assim o enten
derem os respectivos clientes, ordenando as respectivas trans
ferencias, e aliás é o que tem acontecido, pois si varias ne
gocias têm sido transferidos, por ordem dos respectivos clien
tes, do British para o London, varias 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 jurídico. 

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 
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-



- 15 -

dantes, 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 
numero possível dos empregados do British Bank. 

Mas os dois Bancos, como duas pessoas jurídicas 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
lyse: o Bank of London auxilia e ampara a liquidação do 
·British Bank por motivo de orde~ moral, para que o credito 
do British Bank não soffra o menor abalo, para que a sua 
clientella não seja privada de banqueiro 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 auxilio 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 prejuízo 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 instrucções para estudo enviado pela Ma
triz do British Bank ás suas filiaes 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 lagar em 
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13 do mez seguinte, conforme o prova a respectiva acta que 
com esta se junta como doc. 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 fl. 75 apenas prova que os talões de cheques. 
do British Bank, em poder dos respectivos clientes, foram 
aproveitados pelo supplicante, com relação a todos aquelles 
clientes que transferiram as suas contas do British para o. 
supplicante. 

F 

UMA COPIA 

O doe. de fl. 19 é a copia, sem nenhuma authenticidade, 
de uma carta que o supplicante dirigiu a outros bancos abo
nando a authenticidade das assignaturas dos empregados do 
British Bank que porventura assignassem pelo supplicante 
com relação a negocias transferidos de um banco para o outro. 

E' mais uma prova de que não houve incorporação pois 
si esta se tivesse dado essa autorisação seria desnecessaria .. 
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porque todos os negocias do British Bank passariam a ser au
tomaticamente negocias do supplicante . 

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 passado, 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 muito bonitos. Mas como documentos, não têm 
valor jurídico 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 funcciona
rios reclamantes foram dispensados pelos liquidantes do Bri
tish Bank que puzeram á disposição de cada um delles ares
pectiva indemnisação, nos termos da lei 62 de 5 de junho df! 
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 fls. 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 edifício, 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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cionarios 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 
por si mesmo. 

Jâ dissemos e repetimos: o supplicante, como accionista 
do British Bank, estâ dando a mais completa assistencia aos 
liquidantes do British Bank, pondo â 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, constituído 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. 

... ... * 
Aliâs, 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 
British Bank, deixaram o Banço 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: 

a) 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. 
i) 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 bôa 
paz a indemnisação legal, já estão collocados em outros esta
belecimentos, sendo que 118, dos quaes 106 brasileiros, nas 
diversas filiaes do supplicante. 

Note-se que o Syndicato está agindo ainda em franco 
desaccordo com o conselho do Procurador Geral do Trabalho, 
o illustrado Dr. AGRIPPINO NAZARETH, 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 Trabalho, 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 sciente do Ministro, que se junta como doc. 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 Ba.nk 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 decorrer, 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 
fl. 24, tendo o supplicante recorrido para o Ministro do Tra
balho (fl. 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 suppli
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 fl. 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 

CONCLUSÃO 

Em face do exposto, não tendo incorporado o British 
Bank, o supplicante não responde pelos funccionarios desse 
Banco, sando parte. manifestamentet illegitima no presente 
processo . 

Todavia, mesmo aceitando-se, para argumentar, a alle
gada incorporação, não estaria o supplicante, 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 cont inuam abertos, 
funccionando 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 ettectividade assegurado aos seus em
pregados, não se considerando, porém, como tal, a. 
extincção de filiaes, agencias e serviços bancarias. 
annexos, nem a simples transterencia 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 estabilidade 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 regulamente ou si 
estão sendo liquidados. • · 

Ora, a liquidação dos estabelecimentos do British Bank, 
além de estar regularmente deliberada pelos seus accionistas 
(doe. n. 4) , é um facto publico e notaria, do qual as melhores 
testemunhas são os seus proprios funccionarios, 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 estabelecimentos, 
etc., etc. 

Todos os negocias 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. 
bancarias. 

• • • 
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, jã no período constitucional (setembro de 
1934, quando a Constituição é de julho anterior), não tem 
força de lei. 

Aliãs a estabilidade dos bancarias 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 Provlsorio. 

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 dispositivo 
similar 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 extincção do estabelecimento. 

Eis a letra do dec. 24.615 de 8 de julho de 1934: 

Art. 15. Ao empregado em banco ou casa banca~ 
ria, a partir da data da publicação do presente decre~ 
to, é assegurado o direito de effectividade, desde que 
conte dois ou mais annos de serviço prestados ao mes~ 
mo estabelecimento, e salvo em caso de fallencia ou 
extincção 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 por
tas, pertença a quem pertencer, o funccionario não pode ser 
conservado, porque seria um absurdo ficar o empregador obri~ 
gado a conservar um empregado, não existindo mais o em
prego. 

Supponhamos que amanhã o Banco do Brasil, 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 
se1· dispensados, pela extincção do respectivo emprego. 

O direito dos empregados não pode cercear o direito dos 
emp1·egadores, a ponto de impedir que estes realisem negocios 
lícitos, 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 estabilidade 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 ju~ 
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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 bancaria, 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 
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 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, assE!gurando 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 torna patente que a dou
trina do citado accordam da Côrte Suprema é a unica que se 
conforma com o nosso direito. Eis as palavras do grande 
mestre: 
I·. 

A estabilidade, indemissibilidade, permanencia 
no emprego, einfim 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 $1 vão, 'equiparar aquelle ao 

funccionarío publico, esquecendo-se de que são ína
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, commutativo e oneroso. E sua ínexe~ 
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 salario 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~ 
merciarios), se prescreve a estabilidade dos emprega
dos e operarios que contarem mais de dez annos de 
serviço effectivo na mesma casa commercial (art. 
33); mas a sancção á despedida injusta é a indemni
zação prevista no referido dec. n. 19. 770 (paragra~ 
pho unico). Estas disposições são reproduzidas no re
gulamento a esse decret~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 inexistencia 
de falta grave, a juizo do Conselho Nacional do Tra~ 
balho, a readmissão ao serviço, mas a ínfracção é 
punida com a multa de 500$000 a 10:000$000, ele
vada ao dobro em caso de reincidencia. 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-ão em processo summario os 
damnos soffridos por aquelle em consequencia da de
mora na execução ou inadimplemento da decisão do 
dito Conselho. 

A Constituição da Republica, art. 121, § 1.0 letra 
g, impõe que a legislação do trabalho prescreve a 
uindemnização 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 
deverã a quem deu motivo ao rompimento do contra
etc. 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
jurídica. 

§ 

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 indenmização 
legal. 

Nestes termos, .invocando os doutos supplementos dos 
egregios Juizes, o supplicante pede e espera justiça. 

Rio, 10 março 1937. 

Os advogados, 

JULIO SANTOS FILHO 

ANTENOR VIEIRA DOS SANTOS. 

Em tempo: o reclamante Arnaldo Lorenzetti já recebeu a 
indenmlsação 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 



Ex.mo. 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 Município de Santos, E. de São Paulo, o pro
cesso em que é reclamante Fausto S~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 Conciliação e Julgamento e na forma 
indicada no presente decreto, a requerimento da par
te e provando esta ter havido flagrante parcialidade 
dos julgadores ou violação expressa de direito. 

I 

O supplicante junta, como doc. n. 1, uma certidão verbo 
ad 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 ó presente recurso dentro do prazo legal. 

II 

E' a seguinte, no seu inteiro teôr, 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 possível 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 jâ 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 jâ 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 de dois estabele
cimentos bancarios inglezes, inspirada em interesses 
de ordem mercantil; 

attendendo a que não seria justo permittir que 
esses estabelecimentos, fundindo-se, recolhessem para 
uma só administração todas as vantagens commer
ciaes de clientela e até de materiaes indispensaveis 
ao seu commercio, e rejeitassem apenas as responsa
bilidades 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 ai mismo, es cuando el despido debe ser 
calificado juridicamente de injusto y por tanto cuan
do el pa tron ha de ser condenado a abonar al obrero 
el importe de los jornales correspondientes a los que 
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normalmente debe durar el procedimento de recla
macion, y ademais a readmitir, ai obrero". (Derecho 
Espaiíol del Trabajo, GALLARD FOLCH, 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 senos de processo calculados sobre o 
valor de trinta contos de réis (30: 000$000) ". 

III 

Como se vê, a decisão conclue determinando que o suppli
cante readmitta como seu funccionario o reclamante Fausto 
Santos Filho. 

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 British Bank, nos termos da seguinte 
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carta que o proprio reclamante juntou ao processo (vide a 
certidão junta como doc. n. 1, fls. 12): 

Santos, 14 outubro de 1936. 
Illmo. 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 Ulegitima, pois entre o supplicante e o 
reclamante não existe, nem jámais existiu, qualquér vinculo 
j uridico de preposição commercial. 

Em outras palavras: a decisão da Junta de Santos foi 
proferida contra parte manifestamente Ulegitima, 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 illegitimidade 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 legitimas, etc .. 

IV 

Allega, porém, o reclamante que sendo funccionario do 
British Bank passou automaticamente a ser funccionario do 
supplicante por ter este adquirido a propriedade do British, 
effectuando-se assim uma fusão dos dois Bancos. 

Eis as proprias palavras do reclama11-te, 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 aqções do 
The Ang"lo-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 British, constituindo, actuaz
mente um unico estabelecimento, conforme se com
prova com a reunião dos serviços e dos funccionarios 
no edifício desse Banco, passei, automaticamente, a 
fazer parte do quadro de funccionarios 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
carios e Banco, sendo a unica applicavel no caso, não 
estabelece uma indemnisação fixa ao empregado des-



-10-

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-British) reconhece implicitamente 
que me está demittindo sem justa causa, violando, 
portanto, a estabilidade assegurada ao bancaria pelos 
decretos ns. 24. 615 e 54, de 9 de Julho e 12 de Se
tembro 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 Syndicato. 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 existe. 

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 
interessa, não isoladamente ao reclamante, mas a toda colle
ctívidade dos tunccionarios 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 litígios que affe
ctam a conectividade a que pertencerem os litigantes. 

Eis os termos inequívocos do decreto citado: 

Art. 1 . Os litígios oriundos de questões de tra
balho, em que sejam partes empregados syndicalisa
dos, e que não affectam a collectividade a que perten
cerem os litigantes, serão dirimidos pelas Juntas de 
Conciliação e Julgamento, estabelecidas na presente 
lei, e na forma nella estatuída. 

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 constituída de juristas, não pode, pela 
propria índole de sua instituição, dirimir litigios que deman
dam applicação de princípios controvertidos de direito, tant(} 
mais quanto o processo perante ella, pela sua natureza sum
marissima, e do qual estã excluída a intervenção de advoga
dos (art. 10), não comporta a elucidação de questões com
plexas. 

Aliâs, isto mesmo o comprehendeu o Syndicato dos Ban
carios deste Districto Federal, quando trouxe o caso sob for
ma conectiva ao conhecimento de V. Ex., e em cujo processo 
ficou assentado, pelo jurídico parecer do illustrado 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 ã presente petição, como doc. n. 2, a folha d(} 
Diario 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 ã mais alta autoridade 
jurídica 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 dâ 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 supplicante, 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

mercial. 

VII 

Antes de tudo releva notar, de passagem, que o suppli
cante não compareceu, por seu representante, á audiencia do 
julgamento, mas dirigiu á Junta a petição que se lê a fls. 9v.-
10 da certidão junta (doc. 1), concebida nos seguintes termos: 

Exmo. Sr. Dr. Presidente da Junta de Concilia
ção e julgamento do Município 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 Estadoal 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. 

WASlfiNGTON 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 Anonyma 
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 sacias são responsaveis sómente 
pela quota do capital das acções, que subscrevem, ou 
que lhes são cedidas . 

Em outras palavras: o supplicante e o British Bank fo
ram e continuam a ser duas sociedades anonymas, duas pes
soas jurídicas distinctas, o que quér dizer que a Junta de Con
ciliação de Santos, condemnando o supplicante e readmittir 
um empregado do British Bank, praticou pura e simplesmente 
um de!>conchavo, 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 jurídicas distinctas, nada 
tendo a ver qualquer -dellas com os funccionarios da outra, 
estão ipso facto excluídas 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 Egregia 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 fusão. 

§ 

Dir-se-á, porém, que a Junta incorreu apenas num erro 
de expressão: quiz falar em incorporação, e por equivoco falou 
em fusão. 

Ora, a incorporação só se realisa quando a sociedade in~ 
corporadora adquire todo o activo e assume a responsabilidade 
do passivo da sociedade incorporada. Mas neste caso é pre~ 
ciso que as asserhbléas das duas sociedades se reunam, deli~ 
berem a incorporação e esta se consumme por uma escriptura 
ou instrumento de incorporação. 

Trata-se de duas pessoas jurídicas 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 am~ 
bas, e esse consentimento ou accordo de vontades é manifes-
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tado pelas assembléas dos respectivos accionistas, 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.a 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. Aliâs taes documentos não exis
tem, porque jâmais foram lavrados, visto que jâmais 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 prO'Va al
guma, limitando-se a acceitar como verdadeira a falsa allega
ção do reclamante. Trata-se, portanto, de uma decisão de 
méra camaradagem, sem qualquér fundamento jurídico. 

§ 

Diz, porém, o reclamante que a prova estâ "na reunião 
-dos serviços e dos funccionarios do British Bank no edifício 
do Bank of London" e tambem junta duas declarações diri
gidas A' PRAÇA e publicados pelo supplicante e pelo British 
Bank, nas quaes ambos os Bancos declaram que os negocias 
do British Bank serão continuados pelo London, si forem trans
feridos daquelle para este pelos respectivos clientes (vide essas 
publicações na certidão junta, fls. 7v.-8). 

§ 

Quanto â reunião dos serviços e funccionarios do British 
no edifício do London, é evidente que a installação de dois 
-ou dez estabelecimentos num mesmo edifício não cria nenhum 
vinculo jurídico entre elles. 

No caso o que se dâ é que, estando o British Bank em li
quidação extra-judicial, o supplicante, que continua a sua 
vida normal, estâ prestando a sua assistencia moral e mate
rial aos liquidantes, pondo â disposição destes todos os ele
.mentos de que carecem para melhor conduzirem a liquida-
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ção. Em Santos, os negocias da Filial do British Bank já estão 
quasi inteiramente liquidados, de sorte que, por economia, os 
liquidantes desoccuparam o seu edifício proprio, para maior 
facilidade da respectiva venda, porque elle vae ser vendido, 
e installaram a liquidação no edifício do London. 

Nas fallencias, entre nós, é muito commum os syndicos e 
liquidatarios fazerem desoccupar os predios em que eram es
tabelecidos os fallidos, passando os negocias 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 jurídicas. 

Supponhamos que qualquér banco nacional entre em li
quidação. Acaso não será muito natural que peça o auxilio 
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 edifício, 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, torna-se o Banco do Brasil responsavel pelos, 
funccionarios do Banco em liquidação ou pelos respectivos 
negocias? 

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 jurí
dicas distinctas, pois ambos assignam as referidas publica
ções, e nellas se torna muito claro que os negocias 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 dos 
respectivos clientes, do British para o London, varios outros 
tem sido transferidos para outros estabelecimentos bancarios. 
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 jurídico. 

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 effectividade assegurado aos seus empre
gados, não se considerando, porem, como tal, a ex
tincção de filiaes, agencias e serviços bancarios an
nexos, nem a simples transferencia da propriedade 
do estabelecimento. 

Ora, os estabelecimentos commerciaes da sociedade ano
nyma British Bank continuam a pertencer â mesma socie
dade anonyma, â mesma pessoa jurídica, que era hontem ad
ministrada por seus directores e hoje por seus liquidantes. Não 
houve nenhuma transferencia da propriedade desses estabe
lecimentos da pessoa jurídica British Bank para a pessoa ju
rídica 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 
responsabilidades do passivo, o Bank of London, como accio
nista, não receberá coisa alguma, porque na liquidação de uma 
sociedade anonyma só se distribue pelos accionistas 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 q esse texto legal estabelece, com muita claresa, é que 
o simples facto de passar um estabelecimento de um proprie
tario para outro não extingue a effectividade dos seus empre
gados, que continuam a ser empegados do novo proprietario, 
nas mesmas condições em que o eram do proprietario 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 estabilidade 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 ,1funccionarios, 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 titulas de
positados, ou os transferem para outros estabelecimentos, 
etc., etc .. 

Todos os negocias 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 Filial do British Bank 
desta capital 11.531 contas, comprehendendo contas corren
tes, contas particulares, contas limitadas, depositas fixos e 
depositas 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 clientes, 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 ' respecti'v:Os 
clientes. 

Portanto estamos em face de uma liquidação de direito 
e de facto, liquidação verdadeira, liquidação real, com a qual 
juridicamente nada tem a ver o supplicante, que, como accio
nista do Banco em liquidação aguarda o seu termo, para re
ceber o valor das suas acções. 

§ 

Quanto aos funccionarios 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 indemnisação 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 
os funccion,arios brasileiros, e beneficiados os estrangeiros. 

Quanto ás indemnisações, já foi paga até este momento a 
somma de Rs. 1.161:648$200, achando-se á disposição dos 8 
funccionarios que as recusaram, as quantias respectivas na 
importancia 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 
lei 62 .........................•... . .. 

c) idem que recusaram a indemnisação ..... 
à) funccionarios brasileiros collocados no 

Bank of London ..................... . 
e) idem, idem, estrangeiros .............. . 
f) 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 litígio que interessa collectivamente a toda uma 
classe de funccionarios; 

3.0 ) porque a decisão foi proferida sem fundamento em 
qualquér prova; 

4.0 ) porque, si por um lado o supplicante não responde 
pelos funccionarios do British Bank, por outro lado não existe 
qualquér litígio 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 62, 
applicavel á especie, como claramente ficou accentuado no ju
ridico parecer do illustrado Procurador Geral do Trabalho, 
tendo V. Ex j por seu despacho se conformado com esse pa
recer; 

5.0 ) porque, desde que os liquidantes estão promptos a 
pagar as indemnisações devidas, não se justifica por forma 
alguma a intervenção das Juntas de Conciliação, como muito 
claramente ficou accentuado na conclusão do Parecer do Pro
curador Geral, nas seguintes palavras textuaes: 

Assim, submetto o presente processo á aprecia
ção do Sr. Ministro, deixando de propôr a remessa a 
Junta, em virtude de se declararem dispostos os em
pregadores ao pagamento immediato das indemnisa
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 sup
plementos de V. Ex., o supplicante, confiando plenamente no 
alto e esclarecido criterio de V. Ex., espera, como um acto de 
justiça, seja deferida a presente petição e declarada nulla, 
por ser manifestamente contra direito, a decisão da Junta de 
Conciliação de Santos, pela qual o supplicante foi injusta
mente condemnado a readmittir o funccionario Fausto dos 
Santos Filho, que jámais foi seu funccionario. 

Juntam-se, alem de uma procuração e do memorial im
presso acima alludido, os seguintes documentos: 

doc. 1) Certidão verbo ad verbum do processo instaurado 
perante a Junta de Conciliação e Julgamento de Santos. 

do. 2) Folha do Diario Otficial contendo o Parecer do 
Procurador Geral do Trabalho e o despacho de V. Excellencia. 
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doe. 3) Certidão do Departamento Nacional da Industria 
e Commercio contendo, na integra, a acta da assembléa que 
deliberou a liquidação do British Bank e a procuração dos li
quidantes aos seus procuradores no Brasil. 

Nestes termos, 

Rio, 12 novembro 1936. 

pede deferimento. 

OS advogados, 

ANTENOR VIEmA DOS SANTOS. 

JULIO SANTOS FILHO. 
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NA PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 



Exmo. Sr. Dr. Dorval Lacerda, DD. Procurador do Trabalho: 

The British Bank of South America Limited, em liquida
ção, por seus advogados abaixo assignados, correspondendo 
ao amistoso convite de V. Ex., para um entendimento com 
o digno Syndicato dos Bancarias, com o elevado proposito de 
evitar divergencias entre os liquidantes do British Bank e os 
seus funccionarios , e reportando-se á conferencia realisada, 
sob a presidencia de V. Ex., no dia 18 do corrente, na qual 
o illustre advogado do Syndicato expôz o seu ponto de vista e 
suggeriu um accordo entre o British Bank, o Bank of London 
e os funccionarios daquelle, cumpre o dever de expôr a V. Ex. o 
que se segue, desobrigando-se assim o segundo abaixo assi
gnado do compromisso que assumiu de examinar com a me
lhor bôa vontade a suggestão do Syndicato, e trazer uma 
resposta 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 Filiaes no Brasil, nas praças de Recife, São 
Salvador, Rio, São Paulo, Santos e Porto Alegre, é uma socie
dade anonyma, cuja maioria das acções pertencia ao Anglo 
South American Bank. 

Tendo o Bank of London and South America Limited 
adquirido 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. 
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Antes porém de ser feita a effectiva transferencia das 
acções para o Bank of London, reuniram-se em Londres os 
accionistas do British Bank, em assembléa extraordinaria, no 
dia 13 de Agosto ultimo, e deliberaram a liquidação do British 
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 British 
Bank está em liquidação extra-judicial desde 13 de Agosto. 

Portanto o British Bank é hoje uma sociedade anonyma 
em liquidação regular, o que quer dizer que todos os seus 
estabelecimentos vão desapparecer, vão fechar as suas portas, 
de direito e de facto. 

§ 

O extracto authentico da acta da assembléa geral, que 
deliberou a liquidação, consta do seguinte documento devi
damente legalisado pelo Consul do Brasil em Londres e pelo 
Ministerio das Relações Exteriores: 

Eu abaixo assignado, Joseph Phillipp Crawley, 
tabellião e traductor publico na cidade de Londres, 
certifico e dou fé: 

que o documento em inglez que vae annexo con
tem o texto verdadeiro e exacto duma deliberação de
vidamente votada na assembléa geral extraordinaria 
da sociedade anonyma bancaria denominada The 
British Bank of South America Limited (actual
mente em curso de liquidação voluntaria) celebrada 
nesta cidade no dia de hoje; 

que a assignatura apposta no fim do mencio
nado documento, do Sr. Alexandre Cosser, liquida
tario 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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E mais certifico: que o referido documento em 
inglez, traduzido textualmente por mim, é do teôr 
que se segue: 

The British Bank of South America Lirnited -
Numa assembléa geral extraordinaria da supra dita 
sociedade, devidamente convocada e celebrada em 
Southern House, Cannon Street, Londres, E. C. 4, 
em quinta-feira, 13 de Agosto de 1936, foram devida
mente votadas as deliberações que seguem: delibe
rações: 

1.0
) QUE A SOCIEDADE SEJA LIQUIDADA VOLUNTARIA· 

MENTE: 
2.0 ) que HAROLD READ, morador em Londres, E. 

C. 2, London, Wall Buildins, 5, FRANK STUART SALS· 
BURY TuLL, domiciliado em Londres, E. C. 2, Frede
ricks Place 3 e ALEXANDER CossER, morador em Lon
dres, E. C. 2, Toknhouse Ward 6/ 8, SEJAM NOMEADOS, 
E PELO PRESENTE FICAM NOMEADOS, LIQUIDATARIOS PARA 
OS FINS DA DITA LIQUIDAÇÃO, e que todOS OU qualquer 
dos poderes dos liquidatarios possam ser exercidos 
por dois quaesquer delles conjunctamente e por cada 
um delles separadamente. 

Certifica-se que isto é copia fiel. A. Cosser, liqui
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 
testimonium veritatis, J. Phillipps Crawley, notario 
publico. 

(Segue-se o reconhecimento da firma do notario 
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
nistas, a liquidação, e nomeados os liquidantes em Londres, 
por sua vez esses liquidantes constituíram seus procuradores 
no Brasil os Srs. Alfred Henry Sharp e Cyrus Ladeveze Piais-
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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 ~arço de 1921, art. 29 e dec. 93 de 20 de ~arço 
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 negocies, 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 tornou-se conveniente e só por isso foi deliberada. 

II 

Como consequencia da liquidação, o British Bank cessou 
immediatamente os seus negocies 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 possível dos empregados do British Bank. 

~as os dois Bancos, como duas pessoas jurídicas 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 
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-o Bank of London não tem o seu destino ligado juridica
mente ao destino do banco em liquidação. Em ultima ana
lyse: 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 
clientella não seja privada de banqueiro de um momento para 
outro, mas não por qualquer razão de ordem jurídica. 

São dois estabelecimentos inglezes, que sempre traba
lharam na mais perfeita harmonia, e que em harmonia con
tinuam 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 auxilio reci
proco, sempre que se torne necessario ou conveniente, de ma
neira que o credito dos bancos inglezes fique sempre intacto, 
não havendo na historia dos bancos inglezes um unico caso 
de fracasso com prejuízo de quem quer que seja. A palavra 
fallencia foi riscada dos diccionarios dos banqueiros da In
glaterra. 

III 

Entre os compromissos do British Bank, que terão de ser 
liquidados de accordo com os respectivos contractos e com a 
lei, estão os que o prendem aos seus funccionarios, os quaes 
terão que ser dispensados á medida da diminuição dos nego
cios, até ser dispensado o ultimo, que será naturalmente o 
ultimo vigia do ultimo edifício do banco que fôr vendido. 

Esses funccionarios, que são e sempre foram empregados 
do British Bank, e não do Bank of London, não estão ligados 
ao Bank of London por nenhum vinculo jurídico. O Bank 
of London, dentro do programma que se traçou de auxiliar a 
liquidação, vae aproveitar o maior numero possível, e só aqui 
no Rio já collocou sete delles, mas sem que fique de qualquer 
fórma prejudicada a indemnisação legal que elles têm a rece
ber e receberão dos liquidantes do British Bank, e, como não 
é difficil collocarem-se os bons funccionarios bancarias, sendo 
publico e notorio que o funccionalismo do British Bank é 
modelar, o que vae succeder na pratica é que os funccionarios 
que o Bank of London não puder aproveitar, dentro de muito 
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breve prazo estarão collocados em outros estabelecimentos. 
São ao todo pouco mais de trezentos, distribuídos pelas Filiaes 
do Rio, São Paulo, Santos, Porto-Alegre, Recife e São Salva
dor, praças essas onde são estabelecidos varias Bancos, e onde 
portanto elles encontrarão relativa facilidade para se collo
carem. Em São Paulo as facilidades são tão grandes, que 
varias 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 immediatamente, 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 efficiente 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 commerciaes, sem que se dê o menor abalo no credito, 
sem que esta vasta 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 Brasil~ 
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IV 

No que diz respeito aos compromissos com os funcciona
rios, que não tenham contractos especiaes, a liquidação do 
British Bank está regulada claramente na lei 62 de 5 de 
Junho de 1935, arts. 1, 2 e 4, que estabelec~m: 

Art. 1.0 E' assegurado ao empregado da industria 
ou do commercio, não existindo prazo estipulado para 
a terminação do respectivo contracto de trabalho, e 
quando fôr despedido sem justa causa, o direito de 
haver do empregador uma indemnisação paga na base 
do maior ordenado que tenha percebido na mesma 
empreza. 

Art. 2.0 A indemnisação será de um mez de or
denado por anno de serviço effectivo, ou por anno e 
fracção igual ou superior a seis mezes. Antes de com
pleto o primeiro anno, nenhuma indemnisação será 
exigida. 

Art. 4.0 O beneficio creado por esta lei prevale
cerá no caso de dissolução da firma, empreza ou 
sociedade . 

Como se vê a lei é de uma clareza insophismavel ,abran
gendo todos os empregados, quer da industria, quer do com
mercio, e ninguem ignora, porque é elementar em direito com
mercial, que a figura typica do commerciante é o banqueiro, 
definido no nosso Codigo Commercial, art. 119, nos seguintes 
termos inequívocos: 

Art. 119. São considerados banqueiros, os com
merciantes que têm por profissão habitual do seu 
commercio as operações chamadas de Banco. 

Para se sustentar que a lei 62 não se applica aos ban
carias, como pretende o Syndicato, que pleiteia, como se verá 
melhor adiante, uma indemnisação arbitraria, é preciso que 
se comece negando que banqueiro não é commerciante, para 
se chegar á conclusão de que bancario não é empregado do 
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commercio, ficando assim revogado o Codigo do Commercio, 
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! 

Entretanto o benemerito Syndicato dos Bancarios, natu
ralmente por um e.c:;tudo apressado da questão, aconselhou os 
funccionarios do British Bank a recusarem a indemnisação 
legal que lhes foi offerecida, accrescida de mais um mez de 
ordenado, e não fôra a intervenção conciliadora 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 Syndicato, melhor informado do criterio justo e legal e dos 
elevados intuitos com que está sendo conduzida a liquidação 
do British Bank, possa aconselhar 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 assignado, como advogado dos 
liquidantes, e o gerente principal do Bank of London, espe
cialmente convidado por V. Ex., o que aquelle illustre advo
gado allegou foi o seguinte: 

1.0 ) que ao Syndicato o que interes~a fundamentalmente 
é a estabilidade dos bancarios, instituída 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 British Bank, os funccionarios, que eram do British, 
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são agora funccionarios do London, de sorte que não devem 
receber nenhuma indemnisação dos liquidantes, mas devem, os 
que forem aproveitados pelo London, contar o tempo de ser
viço prestado ao British Bank, e os que não forem aprovei
tados devem ser indemnisados, não pelo British, mas pelo 
London, de accordo com o citado regulamento 54 de 12 setem
bro de 1934, mas nunca de accordo com a lei 62, porque esta 
não se applica aos bancarios; 

3.0
) finalmente que para que isso tudo fique muito claro 

e bem assegurado, o Bank of London, de um lado, e o Syndi
cato de outro, como procurador dos funccionarios do Brítish, 
devem assignar uma acta, na presença do Procurador Geral 
do Trabalho, que tambem a assignará, e nessa acta, que será 
o instrumento do accordo proposto, o Bank of London garan
tirá o tempo de serviço dos funccionarios que passarem para 
o seu serviço e fixará, de accordo com o Syndicato, a indemni
sação a ser paga aos funccionarios que não poderem ser apro
veitados. 

Passemos a analysar serenamente, com inteira bôa fé, os 
postulados e a proposta do Syndicato. 

VI 

Antes de tudo devemos ponderar que o Syndicato, que 
tem como seu maximo objectivo a intangibilidade do principio 
da estabilidade, afinal acaba sinão negando, pelo menos en
fraquecendo esse principio, porque entende necessario que se 
lavre um documento em que o Bank of London o reconheça 
expressamente. Ora, si esse principio é um postulado legal, 
elle se impõe a todos os bancos, independentemente de qual
quer accordo ou documento, de sorte que o precedente de um 
accordo para que um determinado banco o reconheça, é enfra
quecei-o, pondo em duvida a sua existencia legal. 

Entretanto, o pagamento da indemnisação pelos liquidan
tes do British Bank, como consequencia da lei, isto sim im
porta em respeito á estabilidade, porque afinal de contas a in
demnisação legal substitue a estabilidade, sacrificada pelo fe
chamento 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 filiaes, agencias e serviços bancarios annexos, 
nem a simples transferencia da propriedade 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 estabilidade, 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 jurídica, e que tinha como seu maior accionista hontem 
o Anglo, e hoje o London. 
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Um exemplo derrama sobre o caso uma claridade que 
queima os olhos. Dentro de breve será vendido o edüicio em 
que o British está estabelecido nesta cidade, e que lhe per
tence. Ora, como o proprietario vendedor é a pessoa jurídica 
British Bank em liquidação, a escriptura terá que ser outor
gada pelos liquidantes, e não pelo Bank of London, méro accio
nista, que nenhuma ingerencia tem na administração do 
British. Portanto o dono do edüicio, como de todo o estabe
lecimento, continúa a ser o British Bank, que o está liqui
dando, por intermedio dos seus liquidantes. 

VIII 

Mas demos de barato, para argumentar, que estamos em 
face de um caso de transferencia de propriedade, tal qual a 
-entende, contra a evidencia das causas, o Syndicato dos Ban
carias, e que por força dessa transferencia todos os emprega
dos do British Bank passaram a ser empregados do Bank of 
London. 

Qual a consequencia? 

Responde o Syndicato: quanto aos que ficam trabalhando 
no Bank of London, continuam com todos os seus direitos e 
garantias que tinham até então, nada tendo a receber. Mas 
quanto aos que forem despedidos terão que receber uma in
demnisação que ninguem sabe a quanto anda, que depende 
de um accordo ou de um arbitramento judicial. 

Raciocinemos em face de um caso concreto: um dos vi
gias de uma das Filiaes do Banco, que recebia o ordenado de 
369$300 por mez, e a quem foi offerecida a indemnisação de 
mais de cinco contos de réis, de accordo com a lei 62, recusou 
essa indemnisação e pediu vinte contos de réis, como poderia 
ter pedido cincoenta ou mesmo cem. E' evidente que o Banco 
não pode ser agradavel ao vigia, e o caso terá que se resolver 
por um processo judicial, longo e dispendioso, e nesse processo 
os peritos judiciaes, na falta de uma lei que regule o calculo 
da indemnisação dos bancarias, não terão outro caminho a 
não ser o de applicar por analogia a lei 62, de accordo com 
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uma regra universal de direito, consagrada, aliás no art. 7 da 
Introducção do Codigo Civil, que dispõe: 

Art. 7. Applicam-se, nos casos omissos, as dispo
sições concernentes aos casos analogos, e, não as ha
vendo, os princípios 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 tranquillidade 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 col
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 Syndi
cato é conciliatoria e razoavel. 

Ora, entre o Bank of London e cada funccionario 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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porque tal combinação seria illicita e nulla de pleno direito, 
nos termos 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 applicação desta lei. 

Note-se que o accordo alvitrado seria muito conveniente 
ao British Bank e ao proprio Bank of London, como seu accio
nista, porque representava uma grande economia. 

Mas a nullidade insanavel ahi ficaria eternamente vician
do a illicita convenção. Portanto vê V. Ex., que nessa parte, 
o accordo não é acceito, não porque os bancos não o queiram 
acceitar, mas porque não o devem acceitar, por envolver uma 
violação da lei. 

X 

Do exposto o que se conclue é que, quer para maior segu
rança do principio da estabilidade, da qual com justa razão o 
Syndicato é ardoroso defensor, quer para maior beneficio dos 
funccionarios do British Bank, o melhor caminho a seguir é 
resolver-se o caso rigorosamente de accordo com a nossa le
gislação clara e liberal. 

Como já vimos, o caso é pura e simplesmente de liquida
ção regular. Não ha que cogitar de transmissão de proprie
dade, nem de fusão, incorporação ou encampação, o que aliás 
não melhoraria em nada a situação dos funccionarios. 

Já vimos tambem que a lei applicavel é a lei 62, que as
segura ao empregado do commercio a indemnisação no caso 
de liquidação, salvando assim o principio da estabilidade, em
quanto que o regulamento 54, invocado pelo Syndicato, con
sidera a estabilidade extincta pela liquidação, e como a lei 62 
é posterior ao regulamento 54, nessa parte ella revogou esse 
regulamento, garantindo melhor os empregados. 

De mais, a lei 62 é clara, é justa, é equitativa. Abrange 
num mesmo circulo, com a mais rigorosa igualdade, 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 affirmado em 
pareceres luminosos de juristas da grande estatura moral e 
intellectual de PIRES E ALBUQUERQUE e W ALDEMAR FERREIRA. 
Isto é o que já foi assentado em accordam memoravel da Côr
te Suprema, que se acha publicado no Archivo Judiciario, vol. 
37, pag. 110, e do qual foi relator o preclaro Ministro 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 
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 indemnisação 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 Côrte Suprema, e 
que por isso mesmo não será jámais capaz de avançar um pos
tulado sem segura meditação, affirma, tratando do caso de 
um bancaria, que a sua indemnisação está prevista em lei. 
Ora, não existe na legislação brasileira, prevendo a indemni
-sação 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 Côrte Suprema. 

Nestas condições, os liquidantes do British 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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Estas as explicações que os liquidantes do British Bank 
deviam a V. Ex., a quem elles e os abaixos assignados apre
sentam as homenagens do seu respeito e da sua mais alta 
a dmiração. 

Rio, 24 setembro 1936. 

Os advogados. 

ANTENOR VIEIRA DOS SANTOS 

JULIO SANTOS FILHO . 



Despacho do Exmo. Sr. Ministro do Trabalho, In· 
dustria e Commercio, tomando conhecimento do 

Parecer do Dr. Procurador Geral do Trabalho 



DESPACHO 

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 estã 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 
Procuradoria, na phase actual de liquidação voluntaria do 
The British Bank, teria de rigorosamente se ater ã forma legal, 
embora a situação de facto - acquisição 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 conclliatorio entre empre
gadores e empregados, por intermedio da Procuradoria. Esta, 
em varias reuniões a que compareceram representantes de 
uns e outros, tudo envidou, no sentido da acceitação, 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 Sr. procurador Lacerda. Razões que desconhecemos ou de· 
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cuja apreciação nos dispensamos, 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 prejuízo 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 . 
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A ACTA, NA INTEGRA, DA ,ASSEMBLÉA GE
RAL DOS ACCIONISTAS DO BRITISH BANK, 
NA QUAL FOI DELIBERADA A LIQUIDAÇÃO 

DO MESMO BANCO 



ACTA 

Assembléa Geral Extraordinaria dos accionistas de THE 
BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA LIMITED, celebrada 
em Londres, E. C. 4, Southern House, Cannon St., na quinta~ 
feil·a, treze de agosto de mil novecentos e trinta e seis, ás quin
ze trinta horas. - Presentes: - Sil· Bertram Hornsby, Presi~ 
dente; Senhores Goudge, Balfour, Dalziel e Drexel, Adn).inis
tradores; Senhores Bartholomew, Oldfield, Wagstaff, Eustace, 
Todd, Hepburn 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 Buildings, 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 adoptada. (Assignado) B. Hornsby, 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 official 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. Phillips Crawley -
Not. Pub. 



· IV 

PARECERES DE JURISCONSULTOS 



Consulta 

The British Bank of South America Limited, com matriz 
em Londres, e Filiaes no Brasil, 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 
American Bank. 

Tendo o Bank of London and South America Limited 
adquirido 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 
accionistas do British Bank, em assembléa extraordinaria, no 
dia 13 de Agosto ultimo, e deliberaram a liquidação do British 
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 British Bank 
está em liquidação extra-judicial 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 tornou-se o Bank of Lon
don responsavel pelo activo e passivo do mesmo British Bank? 
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2.0 ) A acquisição pelo Bank of London do activo e passivo 
do Anglo Ame.rican, comprehendendo 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
tabilidade 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 jurisprude: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 1·esponsavel 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 limí
tação da responsabilidade de cada um dos socios á importan
cia correspondente ao numero de acções com que entra para 
a formação do capital social. 

"O traço especifico, essencial, que a distingue 
das outras formas de sociedade, escreve CARVALHO DE 

MENDONÇA, 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" (III pa
gina 298). 
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Les caracteres distinctifs de la societé anonyme 
sont demeurés les mêmes au milieu de modifications 
si importantes qu'ont subies le regles qui les regis
sent. Ces caracteres sont au nombre de trais. 

a) TOUis les associés ne sont tenus que jusqu'a con
curence de leurs mises;· 

b) La personne des associés n'y est nullement prise en 
consideration ................................... . 

(LYON-CAEN ET RENAULT- !I - n. 697). 

Il suo carattere essenziale sta in cio che essa é 
una societá a responsabilitá limitata per tutti i socii; 
che nessuno di essi é obbUgato personalmente, pei 
debiti sociali. Essa non oftre in garanzia ai suoi cre
ditori né il patrionoino dei soei, né quelle di toluno 
di essi, ma solamente il proprio. 

(VIVANTI - Trat. dá Dto. Comm., !I 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 divi
são do capital em acções, pela responsabilidade limi
tada dos accionistas e necessidade do concurso pelo 
menos de sete socios . 

e quando nos arts. 4 e 15 insistem: 

Os socios são responsaveis s6mente 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.a alinea). 
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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 accionista unico do British Bank, a conse
quencia legal seria a dissolução deste. 

As sociedades anonymas dissolvem-se: 

Pela reducção do numero dos socios a menos de 
sete. 

(Lei de 1890, art. 17) . 

Assim pois e em conclusão: como accionista, possuidor da 
maioria ou mesmo da totalidade das acções do British Bank, 
sociedade anonyma em liquidação, o Bank of London não res
ponde pelo activo e passivo deste, responde tão sómente ((pela 
quota do capital das acções que sobscreveu ou lhe foram ce
didas". 

Ao segundo item: 

A acquisição pelo Bank of London do activo e 
passivo do Anglo American, comprehendendo aquelle 
activo, entre outros bens as acções do British Bank, 
traz como consequencia passarem os funccionarios do 
British Bank a serem funccionarios do Bank of Lon
don, tendo-se em vista o decr. n. 54 de 12 de Setembro 
de 1934, notadamente o seu artigo 92, parte final? 

Respondo tambem negativamente. 
E' absurdo que não merece refutação imaginar que por 

ter adquirido de um terceiro acções do British 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 utransferencia da propriedade do estabeleci
mento". 

No caso em apreço não houve "transferencia de proprie
dade de estabelecimento, não houve siquér transacção 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 accionis
ta na obrigação de transferir 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 â effectividade. 

(I A liquidação de um estabelecimento por motivo 
do seu encerramento definitivo extingue o direito de 
effectividade assegurado aos seus empregados, não se 
considerando porém como tal a extincção de filiaes, 
agencias e serviços bancarias annexos, nem a sim
ples 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, segun
do a lei, á "quota do capital das acções que adquirio". 

Ao terceiro item: 

Os funccionarios do British Bank que forem des
pedidos em consequencia da liquidação do respectivo 
estabelecimento, deverão ser indemnisados como os 
empregados do commercio em geral, nos termo da Lei 
n. 62 de 5 de Junho de 1935, ou têm direito a uma in
demnisação especial a ser fixada por accordo ou arbi
tramento, tendo-se em vista o principio da estabtli-
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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 jâ de
cidia a Suprema Côrte. (Acc. N. 6.525 de 8 de Janeiro de 1936). 

"O 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 indemnisação", que serâ "de um mez de ordenado por 
anno de serviço effectivo ou por anno e fracção 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; 
representarâ o beneficio creado por esta lei. 

Pelo decreto de 34 nenhum direito teriam: a liquidação 
do estabelecimento extingue o direito â effectividade - Pela 
lei de 35 outro não podem ter senão o direito â indemnisação 
que ella estipula no art. 2.0 • 

Não ha de ser, estâ claro, a lei anterior que o recusava, 
mas a lei posterior, creadora desse beneficio, que regule a 
fixação da inderhnisação que o representa. 
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Hoje a indemnisação a que tenham direito os empregados 
do commercio e da industria, comprehendidos os bancarias, 
rege-se pela Lei de 1935, quér se trate de injusta demissão, 
quér de dispensa por dissolução da sociedade. Neste ultimo 
caso ainda com maioria de razão, porque só esta lei o previo. 

Districto Federal, 1 de Novembro de 1936. 

A. PIREs E ALBUQUERQUE. 



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 circunstancia 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 sabidissima - nin
guem pode transferir mais direito que o que tem. Logo - o 
adquirente do estabelecimento assume as obrigações e res
ponsabilidades 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 influe a trans-
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ferencia 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 bancario. 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 Bancarios, não podem prevalecer sobre 
os da lei citada. 

Nesse mesmo regulamento, porem, está declarado, 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 ultimos 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
nima, 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 caracterisa as sociedades dessa especie é, precisa
mente, a limitação da responsabilidade de cada socio ás ações 
que possua. 

"A company limited by shares is a company in 
which the liability of its members is limited to the 
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amount umpaid 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". MoRAWETZ - Private corporation, 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 jurídica. 

Mesmo os que mais restritamente admitem a personali
dade jurídica das sociedades não a recusam ás sociedades ano
nimas e ás sociedades em conmandita por ações (vide MrcHoun, 
La theorie de la personnalité morale, 3.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 il 
tipo con cui si costituiscono, venendo ad essere anti 
collettioi distinti dalle persone dei soei, godono per
ciõ stesso la personalità giuridica" (Persone Giuridice, 
vol. VI, pags. 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 ações, 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 indiscutí
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 mínimo 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 fusão. 

"Mais une semblable union intime ne peut se 
produire que sous le couvert de circonstances bien dé
terminées: il faut que les deux sociétés s'unissent 
complétemente, sans reserve, de maniere a ce que pas 
une parcelle des éiéments qui constituaient l'un des 
deux êtres moraux fusionés ne demeure en dehors de 
l'être moral que, sous une apparence nouvelle, en
globe les deux sociétés primitives" (CooPER RoYER, 
Sociétés anonymes, 4.a ed., vol. III, pags. 683). 

Mas a fusão sem creação de nova sociedade, a fusão "por 
anexação", que se deve chamar "encampação" - não consti
tue, em verdade, fusão, 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, a transferencia 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 ã liquidação da sociedade, de cujas ações se trata. 

As circunstancias acentuam, pois, mais fundamente, a 
procedencia dos principias que expendemos, e sua aplicação ao 
caso. 

As ações aludidas do British Bank jã pertenciam a uma 
outra sociedade - Anglo S. Americán 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 Britísh 
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 jurídicas. 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 Britísh Bank, que se in
cluíam 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 Britísh 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 
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Bank não se tornou o Bank of London res
ponsavel pelo ativo e passivo do mesmo Bri4 

tish Bank. 

Ao 2 quesito - A aquisição pelo Bank of London do ativo e 
passivo do Anglo American, compreendendo 
aquele ativo, entre outros bens, as ações do 
British Bank, traz como consequencia passa
rem os funcionarias do British 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 3.0 quesito- Os funcionarias do British Bank, que forem 
despedidos ~m 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, eni 
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 transferericia 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 á 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 ô 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 indenisação de~ 
vida na hipotese de extinção do estabeleci
mento, que é, como vimos, a que, verdadei
ramente, ocorre na especie em exame. 

Sub censura . 

Rio, 19 de Novembro de 1936. 

LEVI CARNEIRO. 
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Em .... cu:m.:v.r.1mento .. ·ª o .... d~s:pacn9 E:pna.r<;t49 nq re quer~~nto de v:Lnt~ .. ~ .. 

um. ... de ... Junho ... <lo corrente a:ono., .... ~Q.P .... P),1l'l;I,ª~-º .. J~9.22.t certif.~c.o .. Q.'!J.EL ... 

THi ... :BB.lTISR ... :at.\NK .. OX .. SOUTH ,AMEIU0.-4 ... 'FJ'l.tf~,. arch1 you . n.es:~a . ..I~e":' . 

partiçã.o., .... em nQV(t õ.e s.~rt;.emp:r:oo ~ . 40..~f? .... 9:e . ou~upro de mil nov,~- .... 

. o. .~.nt.os .. ~ .... t.r:1n.~.a ... ~ ... a~~ª .. ' ªº);> :q.ur:nt;tro . d.:-9Z~ .~1 se~ecent;:os ... ~ ~.et~. -

ta ... e ... nove e .... do.ze .. mil .. oi tocante$ a doze, os .. documentos ;r~t~;r~n. 

t .es .. a . assambltf.a .. g~;ral e traord_1par,~a,.~~~zada em LOng..res 1 .~ . 

tre.za ... <la .. Ago.sto ... à.o anno de mil novece~tos e trinta a .se:Ls, .. na. 

qual .. f .oL .. deli.berada a sua l1q_\U.daçã.o, e pi,":oouraç .. o .. ~Q J.,;iQ..~:l,QJ; -

te .... nome.ando .... .se:u.s .... r.ep.r.esent.ant~s no :arª'sil; o~rtti'ioo mais, ..... Cl'IJ.. 

Q.Qs .... indi.c~.s .. dª.st ... ;Eiei?.ªrY1Ç.~9 não co~sta, até a :pr~ª-~nt~ d~~-ª- ' .. 

Francisco de Moura Brandão of-........................... , ................ ficÚÚ .... adüiinistra.tivo cias se K, 
............................... .... ..... ... no .... im:P.ed1mento .... o.o P.i.reot.or de 

Secção. 
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DR. LUIZ CAV !L C ANTI FILHO 

• 

:T AB E LLIÃO 

:JM::IGUEL cour.ro" 89 
T elephone 23 -3909 

(L/. 146 
.;:b~-t.- i() ............ .. ........... . 

Certidão 
B u, ])r. Lui 1•~'. 1)0Hka n t i Filho, S crv ntn , rio <lo .J17 .o Offi cio <le Nc'.l. 9d stn 

er t ifi o qu e, revetHl o o li,·ro .Lq-0 •l e p rocnrnçõ(>!' c! !':l!' 'Artono, nelle n folbos ::~ h n-s 

t or segninl : 

idarle do Rio de Janeiro, 
lavrada a pro uração do 

Procuração bastante que faz 
BANK OF LO NnON AND SOUTH A RICA LTD . 

S.A:IB.A.:NI: os qu e sl publi co inst!5',1jl <' llt o cl' pro nraçiio l~s3nte vir n: que, no nnno dAllrÍ''r nto ue Noss~ Senh or 
Jesus Ch risto d e mil novecentos e ( r> nos ch ns cio mel': cl , nesta CHl acle d o 

io 1 Jll tl.li.i r~ _ca lÍtnl da R e uhli n tios 1-:hta•los niclos do Brasil perante m in1 , Tabelli iio co,npa rec com a ou torgante 
A Ott· w O A SOUTH A !.RICA 'L . , to ei de aao y baa1a r ia ia leza, 

10 a d dret , e utori z da • f i oa ar o Bra t1 1 por d ee . do Gov e r. 
o Feder 1, r pr ea tada pe l o s ere t e da fili a l aet ta id de Fort ••ua hi t 

t le , 

rc onhe id o co 111 o o propri o p IAs du as tebl mu nll as ahni o a ssiRnorl n~ . e tns ror 1t1 Í il1 tn belliiio de qu e dou tê 
~ _p rg.sU llnf!,. <lis,~e ~'f cl}te uor _ç~ t e p1Ll,l li otinstnnn nU>, ~.PIIl CI\YJl i e i ons ti.tn in seu bastante pr curador 
o• a:rl. a 1-e o r v e1.ra ao1 ::>a 01 e .JUll. O ver 1 .a. o S uerb rooaa S to1 Fi-
l ho, b r ti l 1ro1 , • • ••doa, advo adol, i a tef 1pto t or d r e1pe 1 t iva eate, 
fOb ... . 400 • 1717, o 1° o I r1ptor1o rua Gal . C•m•r• I ao 24 • o 2° 
• rua do ouvido r ao 50, ~, f alt a do out ro, i d pe de te te da 
o r d m de om · ~ão, p ra r pr 1 r outor t e p r a te o Co 1 ho Nl io. 

• do 'T' rab a l.ho , em t odo e qualque r ro ee 10 em qu • outor te 1 j a "' i • -
ter e ada, pa r. o que o fe r e 101 out or a doi 01 po d r ea e 11a r i oa , a -
p lo• 1 1 1 i t ado t , oa e peei a 1 de requer e r o que t e to r a r pr i to, 

p re1eatar d efe za por 1 r ipto ou o r t e, co pa h r t odos 01 ter 01 
d oi r o• 10 , •••tsn•r t ermo• e p ti~Õ 1, t r 1 i r, fi do r a t 1f1 do1 
0 1 pode r _ imp r e 01 . -



,, 

coucede Lo_dos os pocleJ"c, , em Direito l'crmillid os, para que, em 11 0 111 delle , como e pres ute foss 
possa · em Juizo ou Ióra -u ell e, requ erer, • nlleg'iir, defeuder, todo o seu direito Justiça, quer caus11S ou d mandas. í-
veis ou crimes, movidas ou por mover, em q11e lle Out rgnote for Autor ou Réo , m um ou outro fôro; fa -
z ndo citar, offere ·er acções, libel los, el.'.cepçõe!', C!pl>nrgos, suspeiçõe~ e ·' o ntros 'q uacsqu f'r ,nrti.g~r:; : ontradictar, prod uzir inqui 
rir, reinquirir on\ st r. r tes temunhas; dnr ll · su~pêilo a quem lll 'o fôr ; compromissnr-sé, ot;l jurar decisoria e supleto ri n· 
m ente por lle utorga nte , fazer prestar taes comprowis os e dar Laes juramentos 11 qu em convier; af:sistir aos termostl in
ven taries e pa! LÍII.la !>, com as itac;ões para . 11 · · (gJ1ar 'fl.tttos, . rc~.ufirÍ ill c nt os, protest s, ~·outra-p rotestos e t ermos, ainda os d 
coufiss:'io' negação. louvação c desi~tencia ; ap1ie lar, agg{avar, ou embargar qualqtter senteuça ou desJlacho, e seguir estes recursos 
até maiot alçada; fazer extrultir seJJtenc;as, reqtterer a execução dellas, e s questr s, assisti r CJUaesquer, actos judi iarios, para os 
qucs llJE's onced poderes illimitndos; p clir precato lin , tórnor posse; Yir com et111wq,:os rl e terceiro s ullor possuidor; juntar 
loctlm eutos e toma l-os a rec hcr; al'ie~r d acções e inteutar o utras rle ::ovo,p·>dendo ,;ubslabelccer estf~ em 11111 ou m ais pro u· 
radores, e os substabcl ciclos elll outros, Iicaudo os meHnos poderes em vigor, r ,-oga l·os; qu •rendo; seguind o suas arlns d• 
ord ns e a\"isos particulnre-s, que sendo pre iso, .serão considentdo co nt o urt · d sta . E tud quanLo a si m !ot· feito pelo seu 
dito procurador, ou suostab ·lec ido, promette haver por valioso firme, res rvandu parn s ua pessoa todu n novn itnção. Assi na 
o disse , tlo qne dou fé, e UI pedi este iustruw en to, que ll!e li, e Íl testcnaunhas, P nc ba ndo-o couforrne, accei t e, 
assigna com (Ls tcstemuultns abaixo. 

cava •• ti 
t1 . c. • 

E u,~ 

•, 

B 200 . 

.. 
Eu, o d 011 ir 

Filho , tab 1 Ui o, tubt r v o . 
mba. 2 200. Por 

Luiz 
Cav a l 

de 1937 • 
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P.;.;;se e:rt .. ·)·_ . .'::' Ci~e:·1to ba.nc~rlO ~...om conhectrnento 

~5r·c~o .'e ~D.""~.l. , :)o.rr<ue todos os dec'Y'etos nost8A1ores oue prorogaram a 

r2'ff~"".:.lla au t,or1 z1..c.ão, con:.Ucione.ram o seu funcc tonarnento aos termos 

1 ã t ,., 5' 9? t d co ·ecr o n~ -c~ a o; 
•v 

ConsidG~andc aue, nao obstante The British Da.n1c o:t south 

Amertca Llmit t;L't jamais t..e r "Lido outro nome no Br·ast1 ~ to,avia, a F'i.?. 

ca.li~acão Br·ne:-r1"' lm" rm1, e dOf'!UFncntos do ·processo. comprovam, c:·~1€ . . . 

... 
acçoes do "'ll(· Jrit.tqr, Ban1< ot· sou~h An1eriea. L1m1ted, o, em Aeo::: 

-;..o de :936 f·oi ·l'''"'t·ol .r!J'1a ~sua l1ou11ação voluntar1a (BH.nk.er?s Al

rr:.u·3J:.H: ~~ ~2·6-J.~· ;\ '7), '1ân tEn(lo s1.do a mesma liqui.~aoão eommun1cer'la 4 

'B1tsco.li. sar.àc :~~~:,_·lrlf-'1. ft· t';.)mo mania a lei- art. 17 do Dec n~.4 ."'28 

c. e 1 h d.e 

An,c;lo St)~j_ t;h .Arr.erj (;an Ba.~K L1m:l t ed; 
. -

Cons1d(:> a.nd.o nu~. como informa ~~. F1sca11saçáo BancB.ria~com 

apoio no n. t16 , do nRr:::por c ( ~n Economic and Comrnerc.l~J condi ttons :tn 

Bra.;11l' )I de ~"3~~tem1Jro c1~. 1 -:;J3" ('ou.bl i.ca.ç~âo nar-:~ use off1c1al) , 'I'lle 

Banl{ ()f .tJonú m rind ScHLh 'm~=~r:ica Limited~ absorveu 'rhe Brtti.sh Bank 

of Souoi"n ·'.me·. j e:;.; i/Li"lit3d.~ em vi rtud de l1auiõacão vol'..mtc-ria., tor-

"' a lrt:i.f•n, i :-1~ ti tuicao no Reino Unido narR o per~; r !'lO Bra 

em.• ·, . · . !·-IJ rue) tAnto é assim aue, no ·srasil estão se fe 

Ci1i·n1·.) ~~~J ·• .·.: ; :--. t'if1.S :lo 'l'rle Brttish Bank cf South Amf:r1ca Lirnite<l 

,.; :1 1·: ... ! •. :; () . :~8.t1?fe·~tdos ao The Bank of Lond.on and So th America. 

.;_._~ . __ ; c. ,\lle. q.liá.s ; consi:a fie docu.11entos no nrocesso; 

.~:01 lS Lê!. e' an. o qu~ Tne BRnk ot London and South A1TI8r1.ca L trL 

~b,.;or·.r~::JU 1 ni·eirHmcnte rphe Brt t~sh Bnnl~ O. SO!..tt11 Amr;.r:Lca .LÍrni -r:~ t (Di 



f.L ... ~ ~.: 

I' '" ' L 1( ,'!, .. ,. f;r'Ocer'ie, no ~ ·as. , a 

n , I' • ·"' ,. • i=i ri => .,.1 ''('0 <t 0 ., '':.'1 ,_J,.L ... .., .,- ... :;1 ... , 

1 , • ' 

o ;: I '*,( 

c . .-j SUC,.. l 3~1 

('•" '" , . , r. .. \, . "~rt :J rw, n~Jo :: 1 

"' 1 g.;; (lr :- . :, '.J !l • I ' I (' >:3 , .. ·ir l~' i• nc:J.; ~"~e '.lm "Sr.1· ... c ... --·1,i"n(H .. -:.'1"0 1Hv ·'o 

r , ·~ht. r.·:' .... :;l 

'·· I 

ç;, 

,r' ... ~ J 

I "ô" ... 

' 
1( 

'·,.. 

_..., .. """-

o I ?' "! 
I ~ 

:: (.11 

. \, ! 

h 

. . " 

·' 
,, . - ~"'··'; r.J 1m j f,.. l ' C4t• 

r I mt1 S~ , .. ~l'V> .......... 'n B I 

:c'L ·n !( LJ. ':11 r 

P r' i ~ • n· I 
F)..4.1 , J .. ' 
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os ('!uaes não haJa leg1s1Ar ... o esnr.:-c. ')1 f> corrt:rDe 

est:::~t.uin0o a c;c:tnbilj dA0e r mcc1 onal { c1 N,.., 1'=1 

~esolv~-rn os rn~mbro<": r'IR Te ..... c~lra G!"lmara elo 8onr:;eP'o 
' Nacional (tO "f1ráhalho, nor Un"Pn1 'llic'l~cle, aut 0 .... 1 '7!1r a r~tntegracão clú 

reclH'T!nnte, TiT~nc1 !!'CO r'le "P~ul~. '<I?. i m;-o Pellrr~ister, nos s~rviros do 

rrne 'I')Flnl< of London ~md Sou h Am~-lica 11111:1 t8d, corn os vencimento. e 

vRnta~ns ru~ nercen1a no ~e Bri~s BPnk of south A'll~~lc!1 L1~1 ~n~ . . 

rec~'hen~o, tamlJe'Tl, os Orél'-.meno("' Atrazaros ·~ur~nt'e o tornno ~m r•ue o 
..., 

mesmo e~teve afastaõ.o r'lrt act-1 v-ldar'le, nela sUS1Ym~'10 de st":)u .: venc1me 

tos monsaes. 

qio de J~neiro, 10 ne Agosto ~e 1937 

a) - Am~rtco Luélolf PrAsitiente 

a) - Artnur Ba~tos ::;l .. . t or 

'F'Ui nresente:- a) - T\J~terc12 t~~~ Silveira - ~~ Afl..,. c'lo Pror~ raclor 

Punlica.õo no Diario Qf''f1ct:1l em ~ • Cj • .A~ 81 
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aiiTUIIID TIAIAlll, 
IIIDIIIIA E COMMERCIO 

·-... l a ......... ecc;i:i 

O. N . T .·tl> 

CONSELHO NACIONAL :TRABALHO 

Proc . 6 . 724/37 

ACCORDÃO 
/C 

19 .. 3 ..... 7.. 

Vistos, ro l tado,_, e discut · do.1 oo uto s d.a re 

sc!lt6 !' cl• IEÇão, nela qu nl ]rencisco Paulillo Ne tto pleit a a suo. 

rc.inte grcção nos serviços d o "The Bonl< of London and oouth America 

Lit i ted" , em vi r t u do ele dcmi sc:JÕ do "The Bri ti sh B :r lo: oi' Sou th .Ar.lo 

rica Li.ited11 , abool·~ido por· aqu e lla instituiç ão b "nc ... ria : 

Coneiderando que a Terceira C are., em rc~ clam ç ... o .i.dentica 
, 

oc utos (proc . 17.011/36 ), o accord~o de 10 de Agosto ultimo, 

puhlic do no Di nrio Of f' icio.l de 3 de Setera ro tr: nua cto, já oe ma

nif'esto 1 sobro a ma teria de Dirl 1 to o ':i em lide (fls. 18/21 , c cor 

1.. ' a u Cl<J n t o s oE.o t: a optadoa por est Crrnal"a ; 

Considerando que não foi contestado que o t '1111)0 de serviço 

do r cla•1!JJ te no 11 The Britioll Bank of South 1e rica Liuited11 erf S1!_ 

J..>el•inr A dois ar111os; 

Coneide rando, pois, que , em r~ c e do citado jul .. do <la Ter

c ir· ca. o.r , ~procedente l reclnmaç .. o consta te <le e tcs autos ; 

Resolvem os rue1 :bro s d a unda Ce.mar... do Con e 

lho Nacion ... l do 'l.'l' b lho determi11e r E:t r · integração do fun.ccion rio 

Fraücisco aulillo Netto no s s I'Viços o"Th Bank of Lon on an1 Scuth .1 

Ac.t "' Pica Lind ted" , de occordo co os pruc.ei tos leg •en co tidos no 1 

pção Jl e{jl 1 l 08 VeuCÍIIlC)'ltOS nÜO ) gOS desde q fl O dO IÚ tti 0 • 

25 de Outubro de 1937 

Fui pre sen t.e : 

7 Pre:3idente 

~~/~' Relator 

1 A · • o 
) Proc lor· r 1 . 

ublica o 
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ss 30 ~z ro 7 

1· .POl/37- .724/37 

• ir c , o o Lon on ou h . r1c L1 ted 

nu t1 • lt nd~ 

n('! 1 to-vos, 

nt1c ... <lo "'l co o. o Jror•r <10 1 -
o ~o 1 o J c1ot 1 do ~ l o, e -

... ao d 25 <le ou~ubro do co~ nt n.Ylo, no u o <lo ro-

c~s.o o r c1 co 

n Ul1ll0 T t O. 

1 t .nc1o 

1 c o cr t r1. 
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J . ti . 

O sANTOs /':' 
'v\ I< 

)~ ADVOGADO ~O 
RUA DO OUVl DOR , 50 - 2 ' 

TEL. 23 - 0751 
E L EVADOR 

~o . Sr. Presidente do uonselho Nacional do 'l'rabalho : 

O BANK OF L NDON AND S UTH AMERIC LIMITED, com rela~ão 

ao processo n. 6.724 de 1937, em que é reclamante FRANCISCO 

PAULLILO NKTTO, cumpre o dever de informar que o reclamante já 

r cebeu dos liquidantes de ~ B I ISH aANK Ob SOUTa ~IO LI-
N 

MITED a indemnisa~ao a que tinha direito, dando plena e geral 

quita~ão ao Banco empregador, como o prova a publica forma do 

respectivo recibo, que ora se junta. 

Nestes termos, requér se digne • x . ordenar se jun-

tem a pres~nte e o dooum nto que a instrua ao processo n. 6 . 724 

de 1937 • 

.. . 



C p.VALC4ty 
~~ lj 

vV TABELLIÀO ~ 
()~· t7.0 OFFICIO DE NOTAS 'Y0 

MIGUEL COUTO N.e 95 

TELEDHONE 2:S•:S909 

c:=l 

Pública Fórma 

" Origin' 1 .- Reis quatro contos e setrc ntos c qu -

rent' e dois mil e setecentos reis .- RECEBI do Th 

I Bri tisl1 Banl{ Of f:iouth m ... ric Limi t d, em liquid 

ç-o , • qu nti de reis setecfmtos e oitcnt' e um 

1 mil e setecentos reis ( setecentos e oi tent' e um 

mil e set centos reis ) , correspond nte ao meu or -

d r, ido de v in te um (vinte e um ) di~s do mez de 

outubro d mil novec ntos e trint· e seis , m is um 

m z , e m .s qu nti de reis duzentos e trint' e 

treis mil reis ( duz n os e trinta e treis mil reis ) 

correspond ,nt rt quinze di1s oe feri s qu, drixe i 

de gos r , e mn is qu nti' dr r is treis contos e 

s,tecentos e vinte e oito mil reis ( t r eis contos 

set0ccntos . vint~ e oito mil reis ) i mdemni -çao a 

que tenho di r ,i to nos tlllrmo s d· lei num~"'ro s ssen-

ta ~ dois de cinco de junho de mil novecentos e trim-
• 

ta e cinco , e , retir•ndo -me ssim p go e s tisfeitoj 
I 

dou ao I'he 'Rritisb B· nl< of Goutb 'marica Li mi ted em
1 

liquidaç5o , plrna e ger 1 quitaç~ o . S~o P' ulo , vint~ 

c in co de oet ,mbro de mil nov ·,ct'ntos e trint ~ ... 

te . F. F ulillo . F. P ul ill o ( sobre quinze mil e 

duz ntos reis d selos fed ,rsis ). Fr· ncisco Fauli l l o 

t t o. Tabe llion t o Camros S l les . Re conheço a firma 

Fr1ncí sco Fauli l l o N tto. sio F ulo, quatorze d out . 



de mi l nov, c ntos e trinta e s te . Em tP,stemunho ( 
I 

s -

nql rublico) da v.rd1de - Jo-o Gullo Sobrinho, terce ·

ro tabAllião interino . c rimbo desse ta be lJ i''' o sobre 

dois mil e cen1 ris de seJlos do ~st do d<"' s--o Pu -
1 

lo .- R1C NH~~O firm Jo~o Gullo oobrinho ~ signal . j 

!Rio d~ J nP iro, d zes .iP. d outubr o d mi. l nov cen

tos e trint· e se te . Em te sternun110 ( s in 1 u bli co ) · 

d' verd' d, Jo' nuim Gusmão Junior . C' rimbo do de.ncimo 

s timo of f icio d , not'"s " . -- E o a ue se con ti nh1. 

I em um docurn nto do QU' 1 b m , fielment mand~i ex - . 

tr'l ir . pr sente rubli(' form rue conferi e chei 

c rt'J , svbscr voe s oino r.r ru)lico e r'l7, o em meu 

c '1 r t o r i o n s tn c i rl 'l d d o q i o d , ir o os deze -

s is de outubro d~ mil nov c .ntos e trint e sete . 
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/t? Jiltúaau~..,· cP, ft,u/~!rr 4-tn•,dfu~'tlz, 
•' ~J t Jll"t/f'lltf't-r 19 ~ 

, ___ .!)2.çcfm ya~iú 'ddf,/ 
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r IA.n• da 1: , -Jvc ; 

-

6a.l..u-o A..U.i.lLt..w 
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Ne ta dat , junto nos pres ntes autos os mbargps opo to 

ry lo !klnk O! Lon on nnd 'dth 1Jner1cu L1m1 t d da 

gregia Tere ir o cons lho 

tante do acórdão á fls . 2~ . 

ira 

Of . A ''I " 
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JS/ES . 
O s~NTOs 1:-

,) '< )V ADVOGADO ~O 

RUA DO OUVIDOR , 50 · 2 ' 

T E L. . 23 · 0 75 1 
I! L. E VAOOR 

l 
Exmo . Sr . Presidente do Conselho Nacional do · Tr&balho: 

Processo n . 6 . ?24 de 193?. 

... 
O BANK OF LONDON ID SOUTH v1ERICA LIMITED, nao se 

conformando, data venia, com o accordam proferido pela egregia 

Segunda Camara no processo n. 6. ?24 de 193?, e pelo qual foi de

terminada "a reintegração do funccionario Francisco Paulillo Net 

to nos serviços do supplicante , de accordo. com os preceitos le

gaes contidos no art . l5 do dec . 24. 615 de 9 julho 1934 , tendo di

reito á percepção integral dos vencimentos não pagos desde quan

do demittido", vem oppôr contra o mesmo accordam os inclusos em-

bargos, nos termos do regulamento approvado pelo decreto 24 . ?84 

de 14 de julho de 1934, art.4 §§ 4 e 9 e requer que se juntem os 

mesmos aos autos para o effeito de serem afinal julgados pelo ve

nerando Conselho Pleno e reformado o accordam embargado . 

.. ~Official de 

'/t~ fereoimen to 

Tendo sido o accordam embargado publicado no Diario 

l? dezembro 193?, o prazo legal de 60 dias para o ot

dos embargos· s6 termina no proximo dia 15 do corren-

e mez . 

Nestes termos, 

pede deferimento. 



JS/ES . 

gado: 

O 
sANTOs 

\ I:"; 
';)V'v ADVOGADO <..yO 

RUA DO OUVIDOR, 50 · 2 ' 

TE L. , 23 · 0751 
LEVAD O R 

Por embargos ao accordam proferido pela 

egregia Segunda Camara do Conselho Nacional 

do Trabalho a fl. 24 do processo n . 6.724 de 

1937, diz, como embargante, o BANK OF LON-

DON AND SOUTH AMERICA LIMITED 

CONTRA 

o embargado FRANCISCO PAULILLO 

do necessari o 

TTO , e sen-

P. que é o seguinte o inteiro teor do accordam embar-

Vistos, relatados e discutidos os autos da 

presente reclamação, pela qual FRANCISCO PAULILLO NET

TO pleitee a sua reintegração nos serviços do THE BANK 

OF LONDON AND SOUTH ffiRICA LI ITED, absorvido por a

quella instituição bancaria : -

Considerando que a Terceira Gemera, em recla-

-maçao identica á dos autos (proc.l7 . 0ll de 1936), por 

accordam de 10 de e osto ultimo, publicado no Diario 

Official de 3 de Setembro transacto, já se manifestou 

sobre a meteria de direito ora em lide (fls . 18/21) , 

-accordam cujos fundamentos sao adaptados por esta Ca-

-Considerando que nao foi contestado que o tem-

po de serviço do reclamante no THE BRITISH BANK OF 

SOUTH AlmRICA LIMITED era superior a dois annos; 

Considerando , pois , que , em face do citado 

julgado da Terceira Camara, é procedente a reclamação 



constante destes auto ; 

Resolvem os membros da Segunda Camara do Con · 

selho Nacional do Trabalho determinar a reintegração 

do funccionario FRANCISCO PAULILLO NETTO nos serviqos 

do THE BANK OF LONDON AND SOUTH AMERICA LD~ITED, de 

accordo com os preceitos 1egaes contidos no artigo 15 

do decreto 24. 615, de g de julho de 1934, tendo direi

to á percepção integral dos vencimentos não pagos des

de quando demittido . 

Rio de Janeiro, 25 de Outubro de 193? . 

a) Ildefonso d'Abreu Albano 

Irineu Malagueta 

-Presidente 

-Relator 

Fui presente: a) Geraldo A.Faria Baptista -1° adj . do 

Procurador 
Geral . 

• e se v€ do accordam que o embargado FRANCISCO PAU

LILLO NETTO nunca foi funccionario do embargante BANK OF LONDON 

e sim de um outro Banco - THE BRITISH BANK 

P . que o accordam , para determinar que o embargante 

reintegre un1 funccionario que jámais foi seu funccionario, não 

se estriba em fund~entos proprios, limitando-se a adoptar,co

mo razões de decidir, os fundamentos de um outro accordam, pro

ferido pela egregia Terceira Camara, e que consta por copia a 

fl . 18 . 



O sANTOs~ 
'v\ I< 

~~ ADVOGADO ~O 

-3-

RUA DO OUVIDOR, 50· 2 ! 

T E L , 2 3 · 0751 
eLI!.VADOR 

P. que no caso presente trata-se de um funccionario que 

recebeu do Banco empregador - THE BRITISH BANK - a indemnisação a 

que tinha direito, dando ao mesmo Banco plena e geral quitação, 

conforme o prova a publica forma do re pectivo recibo a fl. 27. 

P. que no processo n.5 . 766 de 1936, entre partea,como 

empregado José Nunes da Silva, e, como empregadora a firma Sotto 
... 

Maior & Cia., este venerando Conselho, reunido em sessao plena, 

já decidiu, em dois accordams unanimes, que ao empregado "depois 

de ter affirmado em recibo, cuja autoria não contesta, antes con

firma, que nada mais tinha a reclamar da firma, não era licito 

offerecer reclamação, com fundamento nas leis de protecção ao 

trabalho'. Aliás, é o principio expresso no art. 435 do Codigo 

Commercial. 

O primeiro dos mencionados accordams, do qual foi rela

tor o Conselheiro OSCAR SARAIVA está publicado no Diario Official 

de 20 novembro 1936, pags . 25 .096 e 25 . 09? e o segundo, do quel 

foi relator o Conselheiro SALGADO SCARPA, no Diario Official de 

22 setembro 1937, paga . 19.614 e 19.615 . 

P. que o accordam da Terceira Camara, cujos fundamen

tos o accorda ora embargado adoptou, não se applica poi ao ca

so dos autos porque foi proferido em relação a um funccionario 



-4-

que não deu quitação ao Banco empregador. Todavia 

P. que esse respeitavel accordam da Terceira Camara já 

toi embargado pelo supplicante, estando os seus embargos penden

tes de julgamento deste Conselho Pleno, e, nestas condiçÕes, o 

supplicante offerece em annexo, como parte integrante dos presen

tes embargos, os que oppoz ao mencionado accordam. 

P. que o accordam da Terceira Camara, para chegar á con

clusão a que chegou, parte da supposição de que a liquidação de 

THE BRITISH BANK não foi communicada á Fiscalização Bancaria. E 

como se trata de um equivoco, decorrente de uma informação capcio-

,a prestada pela DIRECTORIA DE RENDAS INTERNAS, o embargante res

taurou a verdade, obtendo uma certidão clara e complete da proprie 

DIRECTORIA DE RE AS INTERNAS, certidão cujo original juntou aos 

embargos que offereceu ao accordam da Terceira Camara, e que jun

ta aos presentes embargos por certidão passada pelo Registro de 

Titulas e Documentos, onde a mesma foi registrada. 

P. que a referida certidão prova que na DIRECTORIA DE 

RENDAS INTERNAS (Fiscalisação Bancaria) existe um processo rela

tivo á liquidação do BRITISH BANK, e que desse processo consta que 

em 4 setembro 1936 os liquidantes, por seus procuradores no Bra-

sil, archi ve.ram na DIRECTORIA DE RENDAS INTERNAS a a c ta da assem-
• bléa dos accionistas, realisada em Londres no dia 13 de agosto de 

1936, e na qual foi deliberada a liquidação extra-judicial daquel-
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-le Banco e em 2 de outubro 1938 archivaram a procuraqao 

da pelos liquidantes aos seus procuradores no Brasil . 

Eis o inteiro teor da certidão (doc. junto}: 

Exmo . Sr . Director das Rendas Internas: 

THE BRITISH BANJ.C OF SOUTH AMERICA LDvUTED,pa-

ra fins de direito, pede a v. Ex. mandar certificar ao 

pe desta o seguinte: 

1°) em que data foi apresentada para archiva

mento nesta Direotoria a acta pela qual a assembléa do 

Banco supplicante resolveu a sua liquidação; 

2°) em que data foi arohivada nesta Directo

ria a procuração dos liquidantes , constituindo procu

radores no Brasil . 

Rio de Janeiro , 9 outubro de 1937 . 

The British Bank of South America Ltd . , 

em liquidação. 

(assignaturas illegiveis dos procurado

res) . 

CERTIFICO, em cumprimento do despacho retro 

do Snr . Direotor das Rendas Internas, que revendo o 

processo relativo á liquidação do The British Bank of 

South America Limited, fichado sob n . 18 . 214 de 1937 , 

verifiquei que a fls . 14 a 32, consta que o referido 

Banco deu entrada no Thesouro Nacional dos documentos 

alludidos na petição , em data de 4 de setembro e 2 de 

outubro de 1936 , fichados, respectivamente , sob nume-

ros 85 . 230 e ?3.434 , ambos do anno de 1938 . E para 

constar , eu Nair quina Moreira , funccionaria d-a Di

rectoria do Dominio da União , com exercicio nesta Re-



partição, lavrei a presente certidão aos 18 dia 

mez de outubro do anno de 193? a qua~ 

pelo Sr. Sub-director interino da 2a. 

das Rendas Internas do Thesouro Nacional. 

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1937 . 

Antonio Eustachio Coelho, Sub-director. 

Nestes termos, 

P. que os presentes embargos devem ser recebidos," re

formado o respeitavel accordam embargado. e julgada afinal impro

cedente a reclama9ão do embargado . JUstiça é o que se pede e 

espera. 



Embargos 

Por embargos ao accordam proferido 
pela egregia Terceira Camara do Conselho 
Nacional do Trabalho, á fl. 265 do processo 
n. 17. 011 de 1936, diz, como embargante, o 
·BANK OF LoNDON AND SOUTH AMERICA LI
MITED 

contra 

O embargado FRANCISCO DE PAULA REIMÃO 
HELLMEISTER, e sendo necessario 

P. que é a seguinte a conclusão do venerando accordam 
embargado: 

Resolvem os membros de Terceira Camara do 
Conselho Nacional do Trabalho, por unanimidade, 
autorisar a reintegração do reclamante Francisco 
de Paulo Reimão Hellmeister nos serviços do BANK 
OF LONDON AND SOUTH AMERICA LIMITED, recebendo 
tambem os ordenados atrazados durante o tempo 
em que o mesmo esteve afastado da actividade, pela 
suspensão de seus vencimentos mensaes. 

2. 

P. e se vê do accordam que o embargado nunca foi func
cionario do embargante BANK OF LONDON e sim de um outro 
Banco - THE BRITISH BANK. 

3.0 

P. que o accordam, para autorisar o embargante a rein
tegrar um funccionario que nunca foi seu funccionario, as
senta, como fundamento da decisão, que o embargante ab
sorveu o Banco empregador. 

4.0 

P. que não existe nos autos nenhuma prova da allega
da absorpção . O que consta dos autos é que o embargante é 
o maior accionista do BRITISH BANK, e, como tal, nenhuma 
responsabilidade tem pelo seu passivo, como se verá melhor 
adiante. 
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5.0 

P. que, para justificar a conclusão a que chegou, o vene
rando accordam desenvolve as considerações mais sorpre
hendentes, que apenas tornam patente que o julgado cons
titue, data venia, um manifesto, grave e clamoroso erro ju
diciario. Eis o accordam na integra, cujos fundamentos vão 
por nós numerados á margem, para maior clareza da analy
se que passaremos a fazer de cada um delles: 

Vistos e examinados os autos da presente recla
mação, pela qual o Syndicato dos Bancarias de São 
Paulo pleiteia a reintegração nos serviços do BANK 
OF LONDON AND SOUTH AMERICA LIMITED, para OS em
pregados bancarias Francisco de Paula Reimão Hell
meister, Francisco Paulilo Neto e Arnaldo Lorenzet
ti, despedidOS de THE BRITISH BANK OF SOUTH AME
RICA LIMITED, nos termos dos does. de fls. 7, 8 e 9; 

I) Considerando que o Syndicato dos Bancarias 
de S. Paulo não se mostrou habilitado como manda
tario dos bancarias prejudicados, e que, assim, não 
tem competencia legal para reclamar em nome 
delles; 

II) Considerando que, dentre elles, apenas Fran
cisco de Paula Reimão Hellmeister reclamou directa
mente a este Conselho pelos does. de fls. 29 e 32, 
justificando o pronunciamento da Camara, na parte 
de sua reclamação tão sómen te; 

III) Considerando que o reclamante Francisco 
de Paula Reimão Hellmeister affirma ter mais de 
dois annos de serviços effectivos prestados ao THE 
BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA LIMITED, sendo de
mittido sem ter praticado falta grave, o que não é 
contestado no processo, e a reclamação é dirigida con
tra O BANK OF LONDON AND SOUTH AMERICA LIMITED 
e que por isso mesmo responde pela garantia da es
tabilidade dos empregados com mais de dois annos 
de serviços; 

IV) Considerando que THE BRITISH BNK OF LoN
DON OF SOUTH AMERICA LIMITED foi, COm esse nome, 
autorisado a funccionar no Brasil pelo decreto nu
mero 592, de 17 de outubro de 1891, e que nenhuma 
modificação estructural soffreu esse estabelecimen
to bancario com conhecimento regular no paiz pela 
Fiscalização Bancaria, ex-vi do decreto n. 14.728, de 
16 de março de 1921, porque todos os decretos pos
teriores, que prorogam a referida autorisação, con
dicionaram o seu funccionamento aos termos do de
creto n. 592 citado; 

V) Considerando que, não obstante, THE BRITISH 
BANK OF SOUTH AMERICA LIMITED jámais ter tido OU-
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tro nome no Brasil, todavia, a Fiscalização Banca
ria informa, e documentos do processo comprovam 
que THE ANGLO SOUTH AMERICAN BANK LIMITED em 
1920 adquiriu o controle das acções do THE BRITISH 
BANK OF SOUTN AMERICA LIMITED, e, em agosto de 
1936 foi resolvida a sua liquidação voluntaria (Ban
ker's Almanach 1936-1937), não tendo sido a mesma 

. liquidação communicada â Fiscalisação Bancaria -
como manda a lei - art. 17 do decreto n. 14.728, 
de 16 de março de 1921; 

VI) Considerando que a matriz do THE BRITISH 
BANK OF SOUTH AMERICA LIMITED era em Londres e 
funccionava no mesmo edifício do ANGLo SouTH 
AMERICAN BANK LIMITED; 

VII) Considerando que, como informa a Fiscali
sação Bancaria, com apoio no n. 660 do "Report on 
Economic and Commercial conditions in Brasil", de 
setembro de 1936 (publicação para uso official), o 
BANK OF LONDON AND SOUTH AMERICA LIMITED absor
veu THE BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA LIMITED, 
em virtude de liquidação voluntaria, tornando-se 
assim a unica instituição no Reino Unido para ope
rar no Brasil; 

VIII) - Considerando que, tanto é assim que 
no Brasil estão se fechando todas as agencias do THE 
BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA LIMITED, e seus ne
gocias transferidos ao BANK OF LONDON AND SOUTH 
AMERICA LIMITED, o que, aliâs, consta de documen
tos no processo; 

IX) Considerando que O BANK OF LONDON AND 
SOUTH AMERICA LIMITED absorveu inteiramente THE 
BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA LIMITED (Directo
ria de Rendas Internas- Thesouro Nacional- Mi
nisterio da Fazenda, fls. 251 a 253); 

X) Considerando que não procede, no Brasil, a 
liquidação VOluntariado THE BRITISH BANK OF SOUTH 
AMERICA LIMITED, por não ter sido observado o dec. 
n. 14.728 de 16 de março de 1921, e, assim, o BANK 
OF LONDON AND SOUTH AMERICA LIMITED fiCOU sendo 
a matriz do THE BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA Lr
MITED, e, como tal, responsavel por todos os seus ne
gocias e compromissos no Brasil; 

XI) Considerando que, pelo art. 18 do decreto 
14.728 citado, o capital geral do Banco estrangeiro 
responde pelas obrigações das suas succursais no 
Brasil, e que, em nenhum caso se admitte responsa
vel o capital e o activo da succursal (do Brasil) pelas 
obrigações contrahidas pelas agencias em outros 
paizes; 
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XII) Considerando que, pelo § 1° do art. 18 ci
tado, mesmo homologada a sentença que abrir a 
fallencia de um Banco estrangeiro, não comprehen
derá, em seus effeitos, as succursais desse Banco 
existentes no Brasil; 

XIII) Considerando que, p or isso mesmo o 
BANK OF LONDON AND SOUTH AMERICA LIMITED fiCOU 
responsa vel por todos os negocios do THE BRITISH 
BANK OF SOUTH AMERICA BANK LIMITED, que elle ab
sorveu (fl. 252), e, ,entre cujos compromissos figu
ram as garantias legais aos empregados do THE BRr
TISH BANK OF SOUTH AMERICA LIMITED, em virtude 
da legislação social-trabalhista do Brasil; 

XIV) Considerando que pelo art. 15 do dec. 
n. 24.615 de 9 de Julho de 1934 foi garantida a es
tabilidade funccional para os empregados de bancos, 
com mais de dois annos de serviços no mesmo esta
belecimento bancaria, para não serem demittidos si
não em virtude de falta grave, apurada em inquerito 
administra ti v o; 

XV) Considerando que o reclamante tem mais 
de dois annos de serviço effectivo no mesmo estabe
lecimento bancario, não tendo praticado falta grave; 

XVI) Considerando que no caso do reclamante 
não se applica a lei 62 de 5 de Junho de 1935, porque 
a indemnisação que ella regula, sómente se entende 
com os empregados do commercio e da industria 
para os quaes não haja legislação especial de con
tracto de trabalho, estatuindo a estabilidade func
cional (citada lei n. 62, art. 10); 

Resolvem os membros da Terceira Camara do 
Conselho Nacional do Trabalho, por unanimidade, 
autorisar a reintegração do reclamante Francisco de 
Paula Reimão Hellmeister nos serviços do BANK OF 
LONDON AND SOUTH AMERICA LIMITED, COm OS venci
mentos e vantagens que percebia no THE BRITISH 
BANK OF SOUTH AMERICA LIMITED, recebendo tam
bem os ordenados atrazados durante o tempo em 
que o mesmo esteve afastado da actividade, pela sus
pensão de seus vencimentos mensaes. 

6.0 

P. que os considerandos ns. I, li e III não interessam 
á discusão porque nelles o accordam apenas expõe factos não 
contestados e reproduz o pedido do reclamante, ora embar
gado. 

7.0 

P. que nos fundamentos ns. IV, V e VI o accordam faz 
as seguintes tres affirmativas: 
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a) que na FISCALISAÇÃO BANCARIA não consta que O BRI
TISH BANK tenha soffrido qualquér modificação estr'!lctural, 
continuando portanto a subsistir tal qual foi autorisado a 
funccionar no Brasil; 

b) que THE ANGLO SOUTH AMERICAN BANK LIMITED (no
te-se de passagem que o accordam allude ao ANGLO AMERICAN 
e não ao embargante BANK OF LoNnoN) adquiriu o controle 
das acções do BRITISH BANK, e que a matriz do BRITISH BANK 
em Londr·es funccionava no mesmo edifício do ANGLO AME
RICAN; 

c) que a liquidação voluntaria do BRITISH BANK, delibe
rada em Londres em 13 agosto 1936, não foi communicada â 
FrscALISAÇÃO BANCARIA, como manda a lei - art. 17 do dec. 
14.728 de 16 de março de 1921. 

8.0 

P. que dessas tres affirmativas do accordam não ha 
como se concluir que o embargante tenha absorvido ou in
corporado o BRITISH BANK. Pelo contrario, desde que a Frs
CALISAÇÃO BANCARIA informa que O BRITISH BANK não SOffreu 
modificação estructural, e que nem siquér communicou a 
sua liquidação â mesma FiscALISAÇÃO, a unica conclusão que 
se pode tirar é que o BRITISH BANK continúa a funccionar re
gularmente no Brasil, devendo, por isso mesmo, elle BRITISH 
BANK e não o embargante ser condemnado a readmittir o seu 
funccionario porventura dispensado sem justa causa. Todavia 

9.0 

P. que não é exacto que o BRITISH não tenha communi
cado a sua liquidação â FrscALISAÇÃo BANcARIA. Nesse passo 
o accordam se fundou no officio do DIRECTOR DAS RENDAS IN
TERNAS a fls. 251-254, no qual se lê: 

a) THE BRITISH BANK OF SOUTH AMER.ICA LTD. 
foi, com esse nome, autorisado a funccionar no Bra
sil pelo de c. 592 de 17 outubro de 1891, cuja publi
cação foi feita no "Diario Official" de 20 do mesmo 
mez e anno. 

b) Nenhum conhecimento temos de modifica
ções estructuraes desse estabelecimento depois da 
data de sua autorisação, pois todos os decretos pos
teriores, que prorogam a mesma, condicionam o 
seu funccionamento aos termos do dec. 592 de 17 
outubro 1891; 
................................................. 

e) A Matriz do BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA 
LTD. era em Londres, funccionando no mesmo edi
fício do ANGLO SOUTH AMERICAN BANK LIMITED 
Londres. 

A liquidação a que se retere o presente item não 
foi communicada á FISCALISAÇÃO BANCARIA DO BANCO 
DO BRASIL. 
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10.0 

P. que a superintendencia da FiscALISAÇÃO BANCARIA 
está a cargo da DIRECTORIA DAS RENDAS INTERNAS DO THESOU
RO NACIONAL e não a cargo do BANCO DO BRASIL, que apenas 
presta a sua collaboração ãquella DIRECTORIA, conforme é ex
presso no de c. 24. 036 de 26 março 1934, que reorganisou os 
serviços da administração da Fazenda Nacional, em cujo 
art. 94 letra g se lê: 

Art. 94. A' DIRECTORIA DAS RENDAS, na instruc
ção, direcção e fiscalisação dos serviços relativos á 
arrecadação das rendas internas, cumpre: 

g) dirigir, inspeccionar e FISCALISAR, por si ou 
seus delegados, no Districto Federal e nos Estados, 
as operações bancarias. 

11.0 

P. que em 4 setembro 1936 os liquidantes do BRITISH 
BANK, por seus procuradores no Brasil, archivaram na DIRE
CTORIA DAS RENDAS INTERNAS a acta da assembléa dos seus ac
cionistas, realisada em Londres no dia 13 de agosto de 1936, 
e na qual foi deliberada a liquidação extrajudicial daquelle 
Banco e em 2 de outubro de 1936 archivaram a procuração 
outorgada pelos liquidantes aos seus procuradores no Brasil, 
conforme o prova a certidão que ora se junta como doc. n. 1, 
e na qual se lê: 

Exmo. Sr. Director das Rendas Internas: 

THE BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA LIMITED, 
para fins de direito, pede a V. Ex. mandar certifi
car ao pé desta o seguinte: 

1 °) em que data foi apresentada para archiva
mento nesta Directoria a acta pela qual a assembléa 
do Banco supplicante resolveu a sua liquidação; 

2°) em que data foi archivada nesta Directoria 
a procuração dos liquidantes, constituindo procura
dores no Brasil. 

Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1937. 

The British Bank of South America Ltd. , em li
quidação. 

(assignaturas illegiveis dos procuradores). 

CERTIFICO, em cumprimento do despacho re
tro do Snr. Director das Rendas Internas, que re
vendo o processo relativo á liquidação de THE BRITISH 
BANK OF SOUTH AMERICA LIMITED, fichado sob nu
mero 18.214 de 1937, verifiquei que a fls. 14 a 32, 
consta que o referido Banco deu entrada no Thesou-
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ro Nacional dos documentos alludidos na petição, em 
data de 4 de setembro e 2 de outubro de 1936, ficha
dos, respectivamente, sob ns. 65. 230 e 73. 434, am
bos do anno de 1936. E para constar, eu Nair Aqui
no Moreira, funccionaria da Directoria do Domínio 
da União, com exercício nesta Repartição, lavrei a 
presente certidão aos 16 dias do mez de outubro do 
anno de 1937, a qual vae assignada pelo Sr. Sub
director interino da 2a Sub-directoria das Rendas 
Internas do Thesouro Nacional. 

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1937. 

Antonio Eustachio Coelho, Sub-director. 

12.0 

P. que a pr-opria egregia Terceira Camara, que proferiu 
o accordam embargado, não desconhecia que a repartição 
encarregada da FrscALISAÇÃO BANCARIA, onde se archivam os 
documentos attinentes ao respectivo serviço, é o THESOURO 
NACIONAL, DIRECTORIA DAS RENDAS INTERNAS, e não O BANCO DO 
BRASIL e tanto assim que o seu officio de pedido de informa
ções, que consta por copia a fls. 235-236, foi dirigido, não ao 
PRESIDENTE DO BANCO DO BRASIL mas ao DIRECTOR DAS RENDAS 
INTERNAS, e a resposta de fls. 251-254 está assignada por 
este, em papel official daquella Directoria. De sorte que em 
face da certidão que ora juntamos como doc. n. 1 e que dei
xámos acima transcripta, demonstr,ado fica o equivoco da in
formação prestada, na qual se apoiou a egregia Terceira Ca
mara, pois a certidão prova que na FrscALISAÇÃO BANCARIA 
(DmECTORIA DAS RENDAS INTERNAS) existe um processo regu
la?· relativo á liquidação do BRITISH BANK e desse processo 
constam desde setembro e outubro do anno passado a acta 
da liquidação e a procuração dos liquidantes aos seus repre
sentantes no Brasil. 

13.0 

P. que ainda, porém, que os liquidantes do BRITISH BANK 
não tivessem communicado a liquidação á FrscALISAÇÃo BAN
CARIA d'ahi não se poderia tirar nenhum argumento para 
tornar o embargante BANK oF LoNDON responsavel pelo passi
vo e obrigações do Banco em liquidação. 

14.0 

P. que os considerandos ns. VII, VIIT e IX podem ser 
classificados como os considerandos centraes, encerrando o 
fundamento basico, a viga mestra da decisão embargada. 
Taes considerandos se apoiam unicamente na seguinte infor
mação que se lê no officio referido do DIRECTOR DAS RENDAS 
INTERNAS (fls. 251-254) : 

No n. 660 do "Report on Economic and Com
mercial Conditions in Brasil" de Setembro de 1936, 
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publicação para uso official, lê-se o seguinte: BANK 
OF LONDON AND SOUTH AMERICA LIMITED. 0 BANK OF 
LONDON AND SOUTH AMERICA LIMITED tornou-se ago
ra a unica instituição no Reino Unido para ope
rar no Brasil. As agencias do British Bank of South 
America Limited estão sendo fechadas e seus nego
cios transferidos ao primeiro dos bancos alludidos . 

15.0 

p. que, como vê, afinal de contas o unico ponto de apoio 
do accordam embargado é uma noticia de jornal. Ora, des
prezar a acta da liquidação, que consta dos autos a fls. 148-
152, desprezar a certidão do DEPARTAMENTO NACIONAL DE lN
DUSTRIA E CoMMERcro, que tambem consta dos autos a fls. 
133, e na qual se lê que não consta naquelle Departamento, 
que é a repartição a que compete o Registro do Commercio, 
a incorporação do BRITISH pelo embargante, desprezar em
fim o proprio officio da FISCALISAÇÃO BANcARIA no unico pon
to em que se estriba num documento legal (fls. 251-254, item 
h), que é aquelle em que nelle se informa, com apoio numa 
certidão, que o embargante é mero accionista do BRITISH 
BANK, titular da maioria de suas acções, adquiridas porém 
em 8 de setembro de 1936, o que quér dizer quando já deli
berada a liquidação desde 13 do mez anterior, emfim despre
zar toda essa documentação legal, para argumentar com 
uma noticia de jornal, é novidade sem par nos annaes ju
diciarios do mundo inteiro. 

16.0 

P. que se adverte no officio do BANco DO BRASIL que o 
jornal citado é uma publicação para uso official. Qu'impor
ta, si nelle não vem publicado nenhum documento official, 
mas apenas uma noticia, que não corresponde á verdade. 
Aliás, não se trata de nenhum jornal official do Governo In
glez. E' um orgam do commercio, que reflecte os factos com
merciaes, mas sem cogitar dos aspectos jurídicos dos nego
cios realisados, e tanto assim que emprega o termo absorpção, 
desconhecido na linguagem technica-juridica, pois o termo 
proprio é incorporação ou fusão. Mas conste o que constar 
do mencionado jornal, a verdade é que o embargante não ab
sorveu ou incorporou o BRITISH BANK, tendo apenas adquiri
do a maioria de suas acções. 

17.0 

P. que na alludida noticia se accrescenta que as agen
cias do BRITISH estão sendo fechadas e os seus negocias trans
feridos para o embargante . 

Ora, que as agencias ou filiaes do BRITISH estão sendo fe
chadas no Brasil é a pura verdade. Já estão mesmo todas fe
chada, existindo apenas alguns escriptorios nas dive:rsas 
praças para os ultimos negocios pendentes de solução. Em 
outras palavras: os estabelecimentos do BRISTISH BANK não 
existem mais, e por isso mesmo foram dispensados, coMo coN-

• 
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SEQUENCIA INEVITAVEL DA LIQUIDAÇÃO, OS SeUS funccionarios, aos 
quaes foram pagas indemnisações que montam a mais de 
cinco mil contos de réis . O pr{)prio embargado ' tem a receber 
53:272$500, que estão á sua disposição e que não recebe por 
que não quér. Mas 

18.0 

P. que não é verdade que todos os negocias do BRITISH 
BANK estão sendo ou for~m transferidos para o Banco em
bargante. Muitos foram transferidos para o embargante, wr 
ordem dos respectivos clientes, como varias foram transfe
ridos para outros bancos, e não poucos têm sido liquidados 
directamente entre os clientes e os liquidantes. Assim como 
o embargante recebeu grande numero dos negocias, poderia 
não receber um só, porque isso dependia unicamente da von
tade dos clientes do Banco em liquidação. Não se deu nenhu
ma absorpção automatica dos negocias de um banco pelo ou
tro, mas transferencia de títulos em custodia, de saldos cre
dores e de creditas, por ordem dos interessados ou contractos 
novos entre estes e o embargante. O BRITISH BANK, em li
quidação, continuou a ser a mesma pessoa jurídica, repre
sentada pelos seus liquidantes, que se limitaram a cumprir 
as ordens dos respectivos clientes. Os que quizeram receber 
os seus valores, rceberam, e os que quizeram transferil-os para 
outros bancos, o fizeram. Si muitos deram preferencia ao 
embargante, o fizeram porque quizeram, sem que o embar
gante tivesse assumido qualquér responsabilidade pelos actos 
do BRITISH BANK, que continúa a subsistir, como entidade au
tonoma, com personaltdade propria, para os actos c opera
ções da liquidação, nos termos inequívocos do art. 156 do 
dec. 434 de 1891, que dispõe: 

Art. 156 . Supposto dissolvidas, as sociedades 
anonymas se reputam continuar a existir para os 
actos e operações da liquidação. 

19.0 

P. que no considerando n. X o accordam assenta que 
não procede no Brasil a liquidação voluntaria do BRITISH 
BANK por não ter sido observado o dec. 14.728 de 16 de Março 
de 1921 (Fiscalisação Bancaria) e, como quem salta de um 
polo a outro, COnclue que "assim O BANK OF LONDON AND SOUTH 
AMERICA LIMITED ficou sendo a matriz de THE BRITISH BANK 
OF SouTH AMERICA, e, como tal, responsavel por todos os seus 
negocias e compromissos no Brasil". 

Antes de tudo, releva notar que ao cabo de uma leitura 
meticulosa do dec. 14.728 citado, não descobrimos qual o dis
positivo desse decreto que não foi observado. A unica exigen
çia que se encontra nesse diploma legal, é a communicação da 
liquidação á FxscALISAÇÃo BANCARIA, e essa exigencia já vimos 
que foi satisfeita pelos liquidantes, depositando, como depo
sitaram, na DIRECTORIA DE RENDAS INTERNAS a acta da liqui
dação e a procuração dos liquidantes aos seus procuradores no 
Brasil. ' 

Mas ainda que os liquidantes do BRITISH BANK não hou
vessem observado a lei da fiscalisação, excederia a todos o& 
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illogismos tirar-se d'ahi a conclusão de que o embargante pas
sou a ser a matriz do banco suppostamente faltoso. 

20° 

P. que os considerandos ns. XI e XII affirmam dois prin
cípios jurídicos que nada têm a ver com a incorporação de 
uma sociedade anonyma por outra. No considerando XI esta
belece o accordam que o capital geral do Banco estrangeiro 
responde pelas obrigações das suas succursaes no Brasil, o 
que tanto vale dizer que o capital geral do BRITISH BANK res
ponde pelos compromissos das filiaes do BRITISH BANK no 
Brasil, assim como o capital geral do BANK OF LONDON respon
de tambem pelas obrigações das succursaes do BANK OF LoN
DON. No considerando XII allude o accordam ao dispositivo le
gal que exclue dos effeitos da sentença estrangeira de fallen
cia de um Banco as suas filiaes no Brasil, o que evidentemente 
nada tem a ver com o caso dos autos. 

P. que o considerando XIII não encerra argumento ne
nhum, mas apenas a conclusão, que, como vimos, os conside
randos anteriores não autorisam, de ser o embargante res
ponsavel pelos empregados do BRITISH BANK. 

P. que os considerandos XIV e XV estabelecem que o em
bargado tem mais de dois anos de serviços prestados ao BRl:
TISH BANK, o que não contestamos, e que assim tem a garan
tia da estabilidade regulada pelo dec. 24.615 de 9 de julho de 
1934, tendo escapado, porém, ao accordam que em face do 
mencionado decreto, art. 15, como em face do art. 92 do dec. 
54 de 12 setembro de 1934, que regulamentou aquelle, a esta
bilidade se extingue em caso de liq·uidação ou extincção do es
tabelecimento, e ninguem contesta que o BRITISH BANH é um 
estabelecimento extincto, estando fechadas todas as suas tt
liaes no Brasil. 

P. que no considerando XVI e ultimo, o accordam assenta 
que a lei n. 62 de 5 de junho de 1935, que regula a indemnisa
ção dos empregados da industria e do commercio quando des
pedidos sem justa causa, não se applica aos bancarios com 
mais de dois annos de serviço, porque só se applica aos em
pregados que não gozem do direito de estabilidade. 

Mas, si aos funccionarios do BRITISH BANK não se applica 
a lei 62 e só se applicam os decretos 24.615 e 54 de 1934, e si 
por esses decretos elles perderam a estabilidade ex-vi da li
quidação do Banco, a consequencia é não terem elles direito 
a nenhuma indemnisação, devendo ser considerada como ge
nerosidade dos liquidantes do BRITISH BANK o terem pago, 
como pagaram a todos que quizeram receber, a indemnisação 
da lei 62, ou seja a cada funccionario um mez de ordenado 
por anno de serviço, montando o total das indemnisações a 
mais de cinco mil contos de réis, somma que daria de sobra 
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para a fundaçao de varios bancos, pois ha muito banco entre 
nós com o capital de mil contos de réis. 

P. que ao embargante BANK OF LoNDON não cumpre apu
rar si os funccionarios do BRITISH BANK tinham ou não tinham 
direito á indemnisação. A unica coisa que lhe cumpre é mos
trar, como mostrou pela analyse dos considerandos do accor
dam, e mais claro tornará no final destes embargos, que elle 
embargante não incorporou, nem absorveu o BRITISH BANK, e 
por isso não é responsavel pelos funccionarios deste. Todavia 

P. que os liquidantes andaram acertadamente pagando a 
indemnisação da lei 62, e que foi acceita pela quasi totalidade 
dos funccionarios, pois de 305 funccionarios, apenas uns quin
ze ainda não a receberam. 

Effectivamente, confrontando-se os decretos 24.615 e 54 
de julho e setembro de 1934, que asseguram a estabilidade dos 
bancarios, com a lei 62 de 1935, que regula a indemnisação 
de todos os empregados da industria e commercio no caso de 
dispensa sem justa causa, a conclusão a que se chega é a se
guinte : pelos dois decretos de 1934 a estabilidade extingue-se 
no caso de liquidação ou extincção do estabelecimento, mas 
pela lei de 1935 a indemnisação é devida mesmo no caso de li
quidação ou extincção voluntaria (art. 4). Portanto, os func
cionarios do BRITISH BANK perderam de pleno direito a esta
bilidade pelo facto da liquidação, mas ao mesmo tempo fica
ram na situação geral de todos os empregados do commercio, 
aos quaes a lei assegura a indemnisação nos casos de liqui
dação voluntaria. 

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. 121, § 1° letra g da Constituição de 1934, 
conforme já foi assentado em accordam memoravel da Côrte 
Suprema, publicado no ARCHIVO JUDICIARIO, vol. 37, pa
gina 110, e do qual foi relator o preclaro Ministro 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 pu
ramente economico, com a indemnisação devida. 
Hoje não mais se poderá discutir a respeito, quando é 
apropria 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. 

Entretanto 
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P. que, mesmo abstrahindo-se da Constituição, a estabi
lidade dos bancarias tem o seu limite no dec. 24.615, que a 
creou, e no dec. 54, que a regulamentou, ambos de 1934, e em 
face desses decretos a liquidação do estabelecimento extingue 
de pleno direito a estabilidade, o que tanto vale dizer que com 
relação aos funccionarios do BRITISH BANK, que é uma socie
dade anonyma dissolvida, em liquidação regular, com todos 
os seus estabelecimentos já fechados, não ha mais que cogitar 
de estabilidade. 

P . que, seja porém como fôr, o que não padece duvida é 
que o embargante é que nenhuma responsabilidade tem pelos 
funccionarios do banco liquidado, pois, como acabámos de 
verificar pela analyse que fizemos do accordam embargado, 
a allegada absorpção ou incorporação de um banco pelo ou
tro, é de improcedencia manifesta. Em ultima analyse o accor
dam não se estribou em documento algum, e tirou conclusões 
inteiramente destoantes das proprias premissas que estabe
leceu. 

li. ANALYSE DO PARECER DA PROCURADORIA 

P. que muito diversa da argumentação do accordam é 
a argumenta:ção desenvolvida pela illustrada procuradora 
Dra. N'athercia da Silveira Pinto da Rocha no seu longo pare
cer de fls. 201-224, o qual conclue textualmente nos seguintes 
termos: 

"O LoNDON BANK tornando-se o unico accionista 
do BRITISH BANK e não promovendo a reorganisação 
do mesmo· no prazo legal, realisou o que na technica 
jurídica constitue uma incorporação". 

Para fundamentar a sua conclusão o parecer invoca: 
a) o art. 151, § 2.0 do dec. 434 de 4 de julho de 1891, que 

regula entre nós as sociedades anonymas; 
b) um julgado da Justiça Local de S. Paulo, confirmado 

em gráo de recurso pela Côrte Suprema, num caso de paga
mento de imposto de transmissão de propriedade; 

c) diversos autores. 

30° 

P. que antes de tudo o parecer parte de dois erros de fa
cto, primeiro, asseverando que o embargante é o unico accio
nista do BRITISH BANK, quando está provado nos autos que elle 
possue não a totalidade, mas apenas a maioria das acções; se
gundo, suppondo que a liquidação do BRITISH foi deliberada 
depois que o embargante adquiriu as acções, quando a ver
dade é que estas foram adquiridas em 8 de setembro, quando 
já estava deliberada a liquidação pelos antigos accionistas 
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desde 13 de agosto anterior (Vide a acta da liquidação a fls. 
148-152 e a informação da FISCALISAÇÃO BANCARIA a fls. 251-
254). 

P. que a verdade é a seguinte: o embargante adquiriu 
as acções de uma sociedade anonyma jâ dissolvida e em liqui
dação, o que tanto vale dizer que quando o embargante tor
nou-se accionista do BRITISH BANK já estava extincta a esta
bilidade dos funccionarios deste, porque nos termos formaes 
do art. 92 do dec. 54 de 12 setembro 1934 "a liquidação de um 
estabelecimento, por motivo de seu encerramento definitivo, 
extingue o direito de effectividade assegurado aos seus em
pregados". 

P. que quanto ao art. 151, § 2.0 do dec. 434 de 1891 en
cerra um pensamento contrario ao que lhe attribue o parecer. 
Note-se que o parecer muito cautelosamente não transcreve o 
texto invocado, interpretando-o a seu modo, contra o que nelle 
estâ disposto. Eis, textualmente, o dispositivo invocado: 

Art. 151. No caso de reducção de socios a nu
mero menor de sete, a sociedade se entenderá dissol
vida, si dentro do prazoz de seis mezes não se preen
cher o numero legal. 

§ 2. Pelos actos que a companhia praticar, DE

POIS que o numero de sacias se reduzir a menos de 
sete, serão solidariamente responsaveis os adminis
tradores e accionistas, si, dentro do prazo de seis me
zes, não fôr preenchido o numero legal. 

Como se vê, a lei estabelece que a sociedade anonyma se 
dissolve de pleno direito si os seus accionistas forem reduzidos 
a menos de sete e si dentro de seis meres não se preencher o 
numero legal, tornando por isso mesmo os accionistas e admi
nistradores solidariamente responsaveis pelos actos que a com
panhia praticar sem ter o numero legal de accionistas, desde 
que a companhia continue a operar. 

Mas, na especie dos autos, quando o embargante adqui
riu as acções do BRITISH, este jâ estava dissolvido e regular
mente em liquidação, de sorte que não havia mais que cogitar 
si existia ou não numero legal de accionistas, só indispensavel 
si o BrunsH tivesse que proseguir na sua vida normal. 

Mas accresce que o citado art. 151 torna os accionistas e 
administradores responsaveis solidariamente pelos actos que 
praticarem DEPOis que o numero de socios se reduzir a menos 
de sete. Visa, portanto, a lei os actos futuros, os actos poste
riores â reducção do numero de accionistas a menos de sete, 
e o parecer quer responsabilisar o embargante pelos contra
ctos dos funccionarios, actos perfeitos e acabados antes do 
embargante ser accionista, e que jâ não vigoravam, ex-vi da 
liquidação, quando o embargante adquiriu as acções. Em ou
tras palavras: quando o embargante adquiriu as acções do 
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BRITISH, já este não estava operando normalmente. Já estava 
em liquidação e em liquidação continuou. Si os proprios an
tigos accionistas, que deliberaram a liquidação, não podem ser 
chamados a responder pelos funccionarios da sociedade dis
solvida, é evidente que muito menos o pode um novo accio
nista, que já encontrou a sociedade em liquidação. 

P. que o julgado da Justiça Local de S. Paulo fornece 
argumento contra o parecer e não a seu favor. 

o caso se reduz ao seguinte: Eduardo Prates adquiriu a 
totalidade das acções da Companhia Progredior e requereu 
ao official do Registro de Immoveis a transferencia de um 
predio do nome da Companhia para o seu nome. O official 
do Registro exigiu o pagamento do imposto de transmissão de 
propriedade. O interessado pagou o imposto, mas reclamou 
judicialmente a restituição. A Justiça declarou que o imposto 
era devido. 

Como se vê, o accionista transferiu o predio do nome da 
sociedade dissolvida para o seu nome, como poderia ter trans
ferido para o nome de terceiro. Mas, na especie dos autos não 
houve, nem haverá transferencia dos immoveis que perten
cem ao BRITISH para a embargante. Todos os immoveis do 
banco em liquidação, continuam a pertencer á pessoa juridica 
BRITISH BANK e serão vendidos pelos liquidantes. Poderá com
prai-os 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 
transmissão. 

O que houve em S. Paulo foi que Eduardo Prates não li
quidou regularmente a Companhia Progredior, transferindo 
irregularmente o predio para o seu nome, mediante simples 
requerimento ao Registro de Immoveis. Não tendo a Compa
nhia credores, ninguem reclamou e o negocio ficou ultimado, 
embora de uma forma irregular. Mas si houvesse credores, e 
qualquer delles reclamasse, a transferencia não se poderia 
fazer. 

Emfim, a Companhia Progredior foi liquidada irregular
mente, sem forma legal, e o julgado invocado pela illustrada 
Procuradora limitou-se á questão do imposto, que declarou 
devido, porque, embora irregularmente, houve transferencia 
de um immovel do nome da Companhia extincta para o nome 
de uma terceira pessoa. 

Mas de uma liquidação irregular, e quiçá illegal, não se 
pode tirar argumento para se condemnar uma liquidação re
gular, que está sendo feita em forma legal, com liquidantes 
nomeados, como se dá no caso do BRITISH BANK. 

P. que quanto aos autores citados pela digna Procura
dora não ha um só que sustente a these do parecer, sendo 
que em geral as passagens invocadas não têm nenhuma appli
cação á questão em debate. 

A unica lição que esclarece o assumpto é a de VIVANTE, 

que é o primeiro citado pela douta Procuradora, Mas VIVANTE, 
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no trecho transcripto no parecer, diz justamente "que não ha 
fusão, ainda que uma sociedade compre todas as acções de 
uma outra que continua a existir, por isso que, não obstante, 
os dois corpos sociaes conservam um organismo jurídico dis
tincto, capaz de retomar a vida normal quando as acções se
jam postas em circulação''. 

Eis as palavras do mestre italiano, que copiamos do pro
prio parecer: 

"Quindi non v'é fusione nemmeno quando una 
società compera tutte le azioni di un'altra che conti
nua ad esistere, poichê cio non ostente, i due corpi 
sociali conservano un organismo giuridico distinto, 
capace di riprendere la vita normale quando le azioni 
siano rim esse in circolazione". 

Portanto, VrvANTE torna patente que a simples acqmsl
ção, mesmo da totaUdade das acções de uma sociedade ano
nyma por outra, não importa em fusão das duas, porque am
bas continuam a ser duas pessoas jurídicas distinctas, e as
sim como a sociedade, cujas acções se concentraram nas mãos 
de um só accionista, pode retomar a vida normal, tambem 
pode ser liquidada, sem que o adquirente das acções tenha 
responsabilidade maior do que a de simples accionista. 

Conseguintemente VrvANTE - sustentando, como susten
ta, que as duas sociedades continuam a ser duas pessoas jurí
dicas distinctas - estâ comnosco, e não com a douta Pro
curadoria. 

Accresce que VrvANTE nos ensina ainda que para que haja 
fusão de duas sociedades anonymas é necessario que as as
sembléas das duas deliberem a fusão, pela maioria legal de 
seus accionistas. Eis as suas proprias palavras na edição fran
ceza do seu tratado, trad. de JEAN EscARRA, tomo II, n. 767: 

Les sociétés qui fusionnent doivent décider sé
parément leur fusion. Pour l'approuver il faut, dans 
les sociétés en nom collectif et en commandite sim
pie, l'accord de tous les associés; dans les sociétés par 
actions, la majorité qui, aux termes de la loi, est né
cessaire pour modifier les statuts. 

P. que em seguida â lição de VIVANTE, invoca a Procura
doria uma passagem de RIVALOLA e outra de VmARI para mos
trar que, em bôa technica, devemos distinguir dissolução de 
liquidação, sendo esta uma consequencia daquella. Nada a 
objectar. E' essa a bôa technica, mas a verdade é que na lin
guagem corrente usa-se do termo liquidação como generico, 
comprehendendo a dissolução e a liquidação propriamente 
dita. Ninguem diz: o BRITISH BANK dissolveu-se. Toda gente 
affirma: o BRITISH BANK liquidou. Mas as subtilezas da tech
nica não importam ao caso. 

P. que a seguir lêm-se no parecer um trecho de CARVALHO 
DE MENDONÇA, e outro de SPENCER VAMPRÉ, e ambos sustentam 
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que reduzidos os accionistas a menos de sete, em face da lei 
brasileira a sociedade anonyma está dissolvida. De perfeito 
accordo, mas nenhum dos mestres sustenta que a acquisição 
de acções importa em incorporação . .. 

P. que transcreve depois o parecer uma longa lição de 
VIDARI, na qual o commercialista italiano distingue a fusão 
propriamente dita, da incorporação. Naquella as duas socie~ 
dades formam uma nova, nesta uma das sociedades adquire 
o activo e o passivo da outra. 

Mas o que VIDARI não diz é que se dá a incorporação pela 
simples acquisição das acções. Pelo contrario, VrnARI sustenta 
que para que haja, quer a fusão, quer a incorporação, é pre~ 
ciso deliberação dos socios de cada uma das sociedades. Eis 
as suas palavras, no seu Corso di Diritto Commerciale, 3.a ed., 
vol. II, n. 1.123: 

A garanzia dei socii, la fusione e d !'incorpora~ 
zione devono resultare da regalare deliberazioni di 
ciascuna società che intende· fondersi o incorporarsi, 
o incorporare in sé un' altra società; senza di cui non 
vi avrebbe consenso, nê quindi contratto. 

P. que volta a Procuradoria a citar CARVALHO DE MEN
DONÇA e com este LACARDE ET BATARDON para mostrar que na 
incorporação realisa-se a figura jurídica de uma compra e 
venda ou cessão. Assim tambem nos parece. Mas o que os au
tores citados não dizem é que a incorporação se opera pela 
simples acquisição das acções. Et si cette chanson vous embê
te, nous pouvons la recommencer . . : 

P. que, continuando a descer das estantes a sua riquís
sima bibliotheca, a douta Procuradora traz para os autos uma 
lição de OBARRro, pela qual se fica sabendo que é frequente to
marem os socios a responsabilidade do passivo de uma socie
dade dissolvida. Entre nós, nas sociedades em nome collectivo 
esse facto é realmente muito frequente. Mas accionistas res
ponderem pelo passivo de sociedades anonymas, jámais vimos, 
nem nós, nem certamente tambem OBARRIO. Essa theoria é re
centíssima, está sendo Cl'eada agora, unicamente para uso 
dos funccionarios do BRITISH BANK. E' inutil procurai-a nas 
lições dos velhos mestres do direito. 

40° 

P. que afinal a estudiosa Procuradora, apoiando-se em 
GEORGE GonnE e OBARRIO, reconhece que "o característico da 
sociedade anonyma é a responsabilidade limitada de todos os 
socios, relativa apenas ao numero de acções com que concor
rem para a formação do capital" e accrescenta: "E' traço que 
não constitue novidade affirmar; tão marcante é elle, que for
ma a propria essencia da sociedade". 
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Mas depois de affirmar esses postulados rigorosamente 
jurídicos, reproduzindo as lições de GoDDE e OBARRio que os 
confirmam, a Procuradoria, esquecida dos mestres e do que 
elles escreveram, conclue por conta propria, jâ agora sem 
apoio em autor nenhum, que "não estâ, entretanto, em cheque 
no presente caso o conceito da sociedade anonyma. Porque, 
exactamente dentro desse conceito é que surge para o LoNDON 
BANK situação diversa daquella que pretende crear-se". 

De sorte que a conclusão é a seguinte: é da essencia das 
sociedades anoymas a responsabilidade limitada de todos os 
accionistas, salvo quando esse accionista fôr o BANK OF LoN
DON ... Com similhante maneira de argumentar, não ha inno
cente que não vã parar na cadeia. . . Macte animo, generose 
puer, sic itur ad astral 

P. que ainda não esgotamos a torrente dos mestres que 
illustram O parecer. VIVANTE ... VIDARI. .. RIVAROLA ... CARVA
LHO DE MENDONÇA ... VAMPRÉ ... LAGARDE ET BATARDON ... 
ÜBARRIO ... GEORGE GODDE .. . Ainda faltam LYON CAEN ET RE
NAULT, citados por ultimo pela Procuradoria, numa passagem 
em que estudam como deve ser liquidado o passivo de uma 
sociedade anonyma, no caso de incorporação. 

Os consagrados mestres consideram varias hypotheses, âs 
quaes podemos accrescentar, a titulo de exemplo, o caso de 
uma sociedade solvavel, incorporada por uma insolavel, ou 
vice-versa. Naturalmente, que os credores da primeira podem 
se oppôr â incorporação, porque a confusão dos dois passivos 
importa, para elles, numa diminuição de garantias, por ficar 
o activo da sociedade solvavel sobrecarregado com o passivo 
da insolvavel. 

Esse aspecto da questão, ainda torna mais patente que 
a incorporação é um acto complexo, que por isso mesmo de
pende da deliberação expressa dos socios das duas sociedades, 
devendo em certos casos serem ouvidos até mesmo os credores, 
de sorte que é evidente que não pode se operar pela simples 
transferencia de acções. 

P. que, como acabâmos de mostrar, das lições de todos os 
grandes mestres citados pela Procuradoria, não se aproveita 
uma unica palavra que possa servir de apoio â conclusão do 
parecer. Pelo contrario, todos os autores invocados condem
nam formalmente o parecer. 

Em summa, a verdade jurídica é uma só: a prevalecer a 
estranha theoria de responder uma sociedade anonyma pelos 
empregados de outra sociedade anonyma, pelo facto de se 
tornar a primeira accionista da segunda, estaria subvertido o 
principio fundamental que regula as sociedades anonymas e 
segundo o qual é limitada a responsabilidade dos accionistas 
ao capital das respectivas acções, principio esse de direito uni
versal, consagrado na legislação de todos os povos cultos, e 
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que entre nós tem a sua expressão legal no art. 15 do dec. 434 
de 4 de junho de 1891, que regula as sociedades anonymas: 

- ·~ 

Art. 15. Os socios são responsaveis sómente pela 
quota do capital das acções, que subscrevem, ou que 
lhes são cedidas. 

!I!. A QUESTÃO NOS SEUS VERDADEIROS TERMOS 

P. que a dispersiva argumentação do venerando accor
dam embargado e do douto parecer da Procuradoria forçou
nos a dar a este articulado um desenvolvimento certamente 
excessivo. Todavia, a causa, collocada nos seus verdadeiros 
termos, é de uma simplicidade sem par. 

O que se argue é que o embargante absorveu o BRITISH 

BANK. Ora, 

P. que a absorpção ou, mais technicamente, a incorpora
ção de uma sociedade anonyma por outra só se realisa quan
do a sociedade incorporadora adquire todo o activo e assume 
a responsabilidade do passivo da sociedade incorporada. Mas 
neste caso é preciso que as assembléas das duas sociedades 
se reunam, deliberem a incorporação e esta se consumme por 
uma escriptura ou instrumento de incorporação, devendo se
rem ainda observadas outras formalidades complemetntares 
como sejam o registro e a publicação pela imprensa, devendo 
emfim serem preenchidas as formalidades exigidas para a 
constituição de uma sociedade nova. E' o que se observa em 
todos os paizes, conforme já verificámos nas proprias lições 
de alguns dos autores citados pela Procuradoria, e é o que 
dispõe expressamente a nossa lei de sociedades anonymas, 
isto é, o dec. 434 de 4 de julho de 1891, no seu art. 213, que 
passamos a transcrever: 

Art. 213. A fusão de duas ou mais sociedades 
anonymas, em uma só, se considerará como constitui
ção de nova sociedade, e, portanto, se realisará de con
formidade com os arts. 65 e seguintes deste decreto. 

Note-se que a nossa lei não cogita separadamente de in
corporação, como acto distincto da fusão, o que tanto vale di
zer que em ambos os casos devem ser observadas as mesmas 
formalidades. 

CARVALHO DE MENDONÇA (Tratado de Dir. Commercial, 2.a 
ed., vol. IV, n. 1. 378) distinguindo a fusão da inco?"poração, 
porque naquella se constitue uma nova sociedade, e nesta a 
sociedade incorporadora subsiste, desapparecendo a outra, en
tende, dado a omissão da nossa lei que deixou de regular a 
incorporação separadamente da fusão, que a incorporação 
pode se realisar ou por uma escriptura de compra e venda ou 
de cessão, ou pela prévia liquidação da sociedade a ser incor
porada, subscrevendo em seguida os liquidantes acções da so
ciedade incorporadora, que para esse fim augmentará o seu 



-19-

capital, e realisando os liquidantes o capital subscripto com 
o patrimonio livre e desembaraçado ou, melhor, co~ o activo 
liquido da sociedade incorporada. Emfim compra e venda, 
cessão ou subscripção de acções, em todos esses casos não se 
realisa propriamente a incorporação de uma sociedade por 
outra, mas a transferencia do patrimonio livre ou activo li
quido de uma para outra, sem que a incorporadora tome a si 
o passivo da incorporada, que deverá ser pago precipuamente 
ou separados bens para o seu pagamento, conforme observa o 
proprio CARVALHO DE MENDONÇA, nas seguintes palavras tex
tuaes (Tratado, n. 1. 381): 

A fusão ou incorporação não pode absolutamente 
prejudicar direitos dos credores das sociedades que 
se extinguem. Algumas legislações dão a esses credo
res o direito de opposição. 

Em regra, qualquer destes actos sómente se po
deria realisar depois de satisfeito o passivo social de 
cada uma das sociedades; não ha, porém, inconve
niente em que se reserve uma parte do activo para a 
solução do passivo, ficando este a cargo da nova so
ciedade ou da sociedade absorvente. 

Conseguintemente, a incorporação, com acqms1çao do 
activo e responsabilidade do passivo da incorporada pela so
ciedade incorporadora, depende sempre, como formalidade 
substancial, de deliberação das assembléas das duas socieda
des, isto é: quanto ao passivo, é preciso que os accionistas da 
incorporadora o aceitem expressamente, tomando essa delibe
ração, com numero legal, em assembléa regular, e quanto ao 
activo, é necessario que os accionistas da incorporada, delibe
rando tambem em assembléa regular, consintam na sua alie
nação, lavrando depois as respectivas directorias, assim devi
damente autorisadas, a escriptura ou instrumento de incor
poração. 

Portanto 

P. que a incorporação, envolvendo transferencia do activo 
e do passivo, sómente pode ser provada pelas actas das duas 
assembléas, devidamente publicadas e registradas para conhe
cimento dos credores, que aliás poderão reclamar, e pela es
criptura ou instrumento da incorporação, que tambem deverá 
ser archivado no Registro do Commercio. Ao todo, pelo me
nos, tres documentos publicas e solemnes. Taes documentos 
não constam do processo, não existem em parte alguma, o que 
tanto basta para tornar patente que o venerando accordarn 
embargado não se estriba em documentos legaes, sendo por 
isso mesmo insubsistente. 

Finalmente 

P. que a verdade verdadeira é que o embargante é mero 
accionista do BRITISH BANK. Isto sim está provado nos autos. 
Ora, já deixámos patente, com apoio na nossa lei e nas lições 
dos proprios autores citados pela Procuradoria, a nenhuma 
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responsabilidade do accionista pelo passivo da respectiva so~ 
ciedade anonyma. Todavia, como, com relação especialmente 
ao caso dos autos, esse aspecto da questão jã foi magistral
mente elucidado pelo Ministro PIRES E ALBUQUERQUE, no pa
recer que ora juntamos como doc. n. 2, e que aliãs jâ constava 
dos autos impresso no folheto de fl. 153, pelo DR. LEVI CAR~ 
NEIRO (parecer de fls. 134-142) e pelo DR. DoRVAL LACERDA, il~ 

lustrado procurador do trabalho (fls. 187-191), passamos a 
transcrever as passagens mais incisivas dos tres doutos pa .. 
receres. 

Eis as palavras do Ministro PIRES E ALBUQUERQUE: 

"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 propriedade 
do estabelecimento". 

No caso em apreço não houve "transferencia de 
propriedade de estabelecimento, não houve siquer 
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 de di
reito se pudesse fundar a pr etensão de constituir este 
segundo accionista na obrigação de transferir para 
o seu estabelecimento os funccionarios da sociedade 
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 â effectividade. 

"A liquidação de um estabelecimento por motivo 
"do seu encerramento definitivo extingue o direito de 
"effectividade assegurado aos seus empregados, não 
"se considerando porém como tal a extincção de fi

"Uaes, agencias e serviços bancarias annexos, nem a 
"simples transferencia da propriedade do estabeleci
mento". 

Como quer que seja, o BANK oF LoNooN, pessoa 
distincta do BRITISH BANK, não tem que ver com as 
obrigações deste, quer para com seus empregados, 
quer para com terceiros; a sua responsabilidade, como 
accionista, é circumscripta, segundo a lei, â quota do 
capital das acções que adquirio". 

Não menos claro é O DR. LEVI CARNEIRO: 

"As acções alludidas do BRITISH BANK jâ perten
ciam a uma outra sociedade - ANGLO S. AMERICAN 
BANK. Nunca se terã pretendido confundir o Bms
TISH BANK com O ANGLO SOUTH AMERICAN BANK. Por
que então, se ha de confundir, com o BRITISH BANK, 
o BANK OF LoNnoN, simplesmente porque este adqui
riu as acções do mesmo BRITISH BANK, que perten-
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ciam ao ANGLO SOUTH AMERICAN BANK? Evidente
mente, é um absurdo. 

Por outro lado, o caso apresenta bem distinctas 
as duas especies jurídicas. O BANK OF LoNnoN 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 incluíam 
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 AME
RICAN BANK, sem fusão alguma, nem por creação de 
nova sociedade, nem por anexação, antes subsistindo 
as duas sociedades, isto é, o BANK OF LoNDON e o BRI
TISH BANK. 

Mas - dir-se-á - O BRITISH BANK está em liqui
dação. Ainda este facto corrobora que a acquisição 
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 assembléa 
geral. Em virtude dessa liquidação, assim deliberada, 
é que o BRITISH BANK vae extinguir os seus estabele
cimentos no Brasil. O caso é, assim, caracterisado e 
inconfundivelmente de extincção de estabelecimento, 
e não de transferencia de propriedade". 

Finalmente O DR. DORVAL LACERDA: 

E' certo ser o LONDON o maior accionista do l::SRl
TISH BANK como poderia sel-o O BANCO DO BRASIL, por 
exemplo, sem que contudo o LoNDON BANK, ou, como 
no exemplo, o BANco no BRASIL, tivesse a responsabi
lidade do passivo do BRITISH BANK. Esta limita-se ás 
acções, pois o BRITISH não é, por emquanto, affilia
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 sentido 
usado pelo artigo 92 do decreto 54. Serviço bancar1o 
annexo é aquelle que, com o mesmo nome ou nome 
diverso do principal, não possue direcção propria, não 
tem vida autonoma, não tem acções suas, mas como 
desmembramento, é de facto e de direito, uma depen
dencia que obedece á direcção do Banco maior. 

O BRITISH BANK possue direcção propria, tem 
vida autonoma, tem acções suas e não é desmembra
mento que obedece á direcção do BANco OF LoNDON, 
mas á vontade dos seus accionistas, que por coinct
dencia é o LoNDON. A coincidencia, comtudo, em di
reito, não forma regra. A fallencia de um serviço ban
caria annexo nada mais é que a resultante da fallen
cia do Banco que o possue. A fallencia do BRITISH 
BANK, por e~emplo, não traria ao LoNDON BANK maio-
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res prejuízos que o dos valores das acções de que é 
possuidor. 

Em conclusão 

P. que o venerando accordam embargado é insubsistente: . 
a) porque o embargante não incorporou o BRITISH BANK 

(dec. 434 de 4 de julho 1891, art. 213); 
b) porque o embargante e o BRITISH BANK sempre foram 

e são duas pessoas jurídicas distinctas, o embargante em vida 
normal, representado pela sua directoria, e o BRITISH BANn, 
em liquidação, representado pelos seus liquidantes (dec. 434 
citado, art. 156); 

c) porque, quanto á estabilidade dos funccionarios do BRI
TISH BANK, está extincta, ex-vi da liquidação do Banco empre
gador (dec. 24.615 de 8 julho 1934, art. 15; dec. 54 de 12 st:
tembro 1934, art. 92), tendo, porém, os liquidantes offerecido 
a todos a indemnisação da lei 62 de 1935, num total de ma1~:~ 

de cinco Inil contos de réis, e dos 305 funccionarios, só uma 
minoria, constituída actualmente por uns quinze funcciona
rios, recusou a indemnisação. 

Nestes termos 

P. que os presentes embargos devem ser recebidos, re· 
formado o venerando accordam embargado, e julgada afinal 
improcedente a reclamação do funccionario reclamante. E' o 
que se pede e espera por ser de justiça. 

Rio 28 outubro 1937. 

O advogado, 

JULIO SANTOS FILHO. 

Em tempo: - o embargante offerece, como parte inte
grante destes embargos, a defeza que apresentou a fls. 109-
132 (*), a qual não foi tomada na devida consideração pelo 
accordam embargado, que a clla e aos documentos que a 
instruem nem siquer se refere. 

Era supra. 

JULIO SANTOS FILHO. 
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"' I n r o r m a ç a o 

• 

o presente processo prende-se a uma reclamação formu

lada contra o Bank of South America por Paullilo Neto. 

~Ll sessão de 25 de outubro p. findo, a segunda Camara 

deste Consel ho, ];:elo.s razões consubstai ciadas no a.cordã.o de fls. 24, 

resolveu julgar a reclamação procedente, dl.eterm1nando a reintegra

ção do mesmo, com todas as vantagens legaes. 
... 

Nao se conformando o Banco com esta dectsao oferece 

á mesma as razões de embargos de fls. 32 e seguintes . 

Esta secretaria, pelo of;~io junto por copia a fls. 

concedeu, pelo prazo de lO dias, vista dos embargos ao interessado. 

O S1ndicato Brasileiro de Bancarias solicita pelo 

documento de fls. , proVidencias no sentido de ser juntado aos 

autos o instrumento de mandato que lhe foi outorgado pelo associ

ado Francisco Paull1lo Neto, afim de contestar os embargos opostos 

pelo Banco á resolução da Segunda Camara deste conselho, (acordão 

de fls, ) • 

Solicita, ainda, em p:rorogação ao prazo estipulado no 

oficio acima a concessão de mais lO dias, para os devidos fins. 

Afim de que sobre o pedido 6ra formulado pelo citado 

Stndicato, se pronuncie a autoridade competente, transmito os pre

sentes autos ao sr . Diretor desta ~cção, para os fins convenientes. 

Rio 1
., 30 de Março de 1938 
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Av. Rio Branco, 133-4.0 

Cal•• Postal, 16~6 - Tel. ll3·0651 
RIO DE JANEIRO 

COLLENDO CONSEIH O NACIONAL DO TRABALHO 

Contestando os em argos oppostos pelo Bank 
of London & South America Ltd., para o Con
selho Pleno do Conselho Nacional do Traba
lho, da decisão da 2a. Camara, que, no pro
c~sso 6724/37, julgou procedente a reclama
çao contra o mesmo Banco, para determinar a 
reintegração do reclamante, e impondo outros 
deveres$ 

Diz o reclamante 1 ora contestante,~ 
cisco Paulillo Netto, por esta e na melhor 
forma de Direito, e S.N.P. 

PRELIMINARMENTE: 
... 

Os presentes embargos nao podem ser recebidos e nem disc~ 

tidos, porque não preenchem os requisitos legaes, não tendo apresen

tado documento novo e nem, levantado questão de direito. 
, ... 

O recibo, em publica forma, junto aos autos a fls. 27 nao 
, , 

pode constituir peça dos embargos, . pois, tendo entrado antes e fora 

dos ditos embargos, perdeu a sua finalidade. 

Perfeitamente inutil e esteril se torna, consequentemen~ 
# 

o recurso do Bank of London, que so poderia ser recebido, nos term~ 

do art. 4~ do Dec. 24784, paragrapho 4°. 

"As decisÕes das Camaras são susceptiveis 
de embargos para o Conselho Pleno, os qufes, ~uando não 
articularem mataria penas de direito, so serao recebidos 
se estiverem acompanhados de documento novo, sobre gue 
ellas não se tenham pronunciadon, 

Ora, a materia de direito articulada, não procede no pre

sente caso e nenhum documento novo foi apresentado, para o fim de 
, 

invalidar os ja constantes dos autos, e pelos quaes se deprehende o 

estado da questão. 

O conselho Pleno, não se poderá pronunciar a "contrario 

sensu", para reformar a decisão juridica das Camaras singulares, an 

face da prova feita; provada, comprovada e confessada da incorpor~ 

-Qao do British Bank pelo Bank of London. 
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., , 

O recurso do Banco nao e outra cousa mais do que o 

de meios protelatorios, conforme confissão antecipada de seu 
~ vogado prolongar a questão afim de que os seus funcoionarios se 

rendessem, coagidos pela pressão economica a que os iria sujeitar 

e estão sujeitando. 
, 

Isto mesmo e o que se encontra nos autos do processo in-

tentado contra o Bank ot London, perante o D.N.T., em que o seu ad 

vogado faz a seguinte ameaça: - "ou os funccionarios do British 

concordam com o que o Banco lhes quer dar, ou depositaremos o di

nheiro e iremos discutir na justiça commum o tempo que quizermos'~ 

E, assim, por mais esforços que tenha empregado na con

testação desse parecer, tudo redunda em inutilidades, em fanfarr2 

nices, para não dizer, verdadeiras parvoices, porque o parecer é 
inatacavel e as pedras que, contra elle, foram atiradas, não pode 

rão solapar o arcabouço dessa construcção granitica, sobre elle 

levantada, do reconhecimento do direito de reclamante, e, por coa 

sequencia, dos demais funccionarios dispensados do British Bank 

pelo seu novo dono, o Bank of London. 

O acoordão permanece de pé, em balde foi tentada a sua 

contestação, a sua destruição. 

O accordão de fls. da 2a. Camara, proferido por voto 

unanime de seus membros, dos quees alguns, emeritos juristas e 

- , -conhecedores profundos, nao so da Legislaçao Trabalhista, como de 
, 

Direito Commercial, ja foi referendado pela egregia 3a. Camara no 

6 .. c. -Proc. 17011/3 em sessao de lO de agosto e por acord~ publicado 

em 3 de setembro, no 11 Diario Official" 1 a favor do bancario Fran

cisco de Paula Reimão Hellmeister. 

Identicas decisÕes foram proferidas nos processos mov~ 

dos por Renato Carraro, de São Paulo, e Theocrito Miranda, do Rio 

de Janeiro, sendo o primeiro, pela la. Oamara, e respectivamente 

de numeros 6723/37, e 3·912/37• 
., , 

As tres Camaras de que se compoe esse Conselho ja se 

pronunciaram sobre o merito da causa, reconhecendo a prooedenoia 

da reclamação dos bancarias. 
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a) A pressão economica promettida pelos inglezes, fa-
, 

lhor cumprida pelo Bank of London, como esse Conselho esta co -

'tatando. 

Senão vejamos: 

Tendo 60 dias de prazo, a contar da data da publicaQão 

do accordã., para recorrer em gráu de embargos para o Conselho 

Pleno, o Banco aproveitou-se desse praso total, para usar essa 
,. 

medida, quando facil lhe fora fazer antes. 

Porque apresentou o Banco seu recurso, apenas nos ul-
, 

timos dias a seu favor? Porque so o fez em 11 de Fevereiro? 

Simplesmente, em cumprimento de seu systema protelatorio e de 

contemporizações, para prolongar a questão, cansar os empregados 

reclamantes, e dominal-os com auxilio do factor tempo, obrigancb 

os a receber, mediante quitação, que julgam valida, m~s que é 

nulla, irrisoria importancia que elle lhes quizer dar. 
~ N # 

Alias, nao se faz mister grande perspicacia; basta um 

simples. lançar de olhos para se vislumbrar, neste facto ultimo, 

as artimanhas do Bank of London, que, em desespero de causa, F"ett~~t: 1 , 

lançar o desanimo entre os bancarios e a descrença na applica-

Qão de nossas leis trabalhistas. 

O reclamante, acompanhado por alguns collegas que, 

- - A nao obstante as privaçoes que vem passando, conservam intacta 

, , -a fe que consagram a nossa Soberania Nacional, nao pactuando 

com os ultrages que adventicios nos pretendem atirar, não to

lerando a affronta ás nossas leis trabalhistas, não esmorece

ram, não se deixaram seduzir, e, ardorosamente, num ideal su

blime, olhando para a grandeza de nossa Patria, enfrentaram o 
,. 

adversario, recolhendo a luva que lhes fora arrojada, indo 

pleitear seus direitos perante as autoridades constituidas. 

Soffrem elles e o reclamante soffreu os effeitos 

desta pressão econo~ica, mas confiantes que de seu acto sur-
, , 

gira era melhor para a classe dos trabalhadores, dignos de me-
, 

lhor sorte, e de respeito a terra que nos serve de berço. 
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B) Ainda mais, a intimidação, foi um meio de que servLu 

o Bank of London para afastar da questão innumeros funcciona--
, 

rios que ficaram ap.avorados com o espectro do futuro que os 

aguardava. 

Si não recebessem a chamada indemnisa~ão que o Ban

co lhes queria dar, nada receberiam, propalaram. 
, 

. Esqueceram-se, porem, os banqueiros inglezes que 

ex-vi-leg1s~, os recibos de quitações assignados são nullos de 

Eleno direito,na conformidade do art. 14 da Lei 62, de 5 de 

Junho de 1935, como esperamos, agora decidam os nossos tribu-

naes. 

O) mentira, palavra tão feia, tão mal soante, foi 

outro elemento posto em pratica dentro das filiaes do British 
... , ... 

Bank nao so no Rio de Janeiro, como em Sao Paulo e nas outras 

cidades em que operava esse Banco . Asstm affirma, o reclamant~ 

bra contestante destes embargos, pois na occasião em que Fran-
,. - .. - , 

cisco de Paula Reimao Hellmeister, fora chamado a Gerencia do 

British Bank em são Paulo, o Gerente, Mr. George Sin Whyte 1he 
, , 

afirmara que o "Ministro do Trabalho ja tinha declarado que os 

, tvr " -funccionarios do British so tinha direito a indemnisaqao da Lei 

62". (sic.) 

E sabemos que, em Recife, na Bahia, em Porto Alegre 

como em Santos, foi usado este mesmo expediente, acceito pela 

credulidade da maioria dos empregados. 

D) Tambem, os sophismas, foran empregados pelo Bank of 

London, para tentar convencer que lhe não compete manter a es-

ta ilidade do reclamante, como a doe demais funccionarios do 

ex-British Bank, transferindo-os para seus escriptorios, por-
A N 

que, nada tem a ver com a operaçao effectuada pelo BritiSh 

Bank, que se liquidou voluntariamente~candidez angelicalt), 

e, portanto, se extinguiu. 

Realizou-se uma verdadeira incorporação de um a ou
e. o 

tro Bancovincorporante assumiu todos os compromissos do Banco 
, 

incorporado, e nestes, sem duvida alguma, esta incluido o de 
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respeitar os direitos dos seus fUnccionarios. 

R) Proseguindo nos seus intuitos, a burla, foi 

da para o fim de prejudicar a velhos empregados. Ella daria os 
- • N I melhores resultados se nao fosse a acçao do, ora reclamante, e 

de seus companheiros, apoiados pelos syndicatos de classe, que 

fizeram transparecer a prova de que o British Bank lesou o Fi~ 

co, quando encampado pelo Anglo South American Bank e que, no

v ameaça de lesão enorme, aos cofres pu licos, estava sendo 

preparada pelo Bank of London, com nova sonegação de impostos~ 

F) Fin lmente, mistificaçÕes e fraudes, são as result~ 

tes dessas nossas affirmações, e, tantas foram as mystifica

QÕes que o "Correio da Manhã" de 12 de Janeiro de 1937, por um 

de seus oollaboradores, num "Contra Mão", que consta doutros 

autos, incluido no discurso do deputado Arthur Rocha, traçou 

as normas, descrevendo os processos de que estão ~Inçando mão 

os inglezes do Bank of London, para mystificar e engazopar os 

pobres tunccionarios do British. 
, -O publico esta farto de saber, pelos grandes orgaos 

de pu licidade que
1 
nesta questão dos empregados do ex-British 

Bank contra o Bank of London, este representa uma grande força 

e pretende encobrir a verdade dos factos. Mas, em sua obsessão, 

não lhe ~em illuminar a luz da razão e nem se apercebe de que 

# -as resteas da verdade, que pretende occultar, transpoem os an-

-tolhos que se lhe deparm para, em revolta,proclamar a realida-

de daquillo que se intenta offuscar. 

I 

HISTORIANDO 
Fusão de Bancos Inglezes. 

Para que maior exuberancia de provas de ter o Bank of 

London assumido todos os encargos, todos os compromissos, todo 

o activo e o passivo do Britisa Barik, segundo o methodo banc~io 

das fusões de estabelecim ntos que se vem operando na Europa, 
, 

desde apos a grande guerra, simulando uma extincção, uma liqui-

dação voluntaria, tão sÓmente para furt~-se ás injuncções das 

leis? 
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" Maior urla de que esta, jamais existiu, e esta b~ 
,. 

la parte, exactamente daquelles que tem o desplante de se van 

gloriarem e de serem os maiores respeita~ores das leis. 

A absorpção do British Bank pelo Bank of London já 

estava prevista ha muitos annos e nada mais foi do que o cor~ 
, 

lario da politiea. europea a que nos referimos. 

Em 186; o London & River Flate Bank, conhecido pelo 

nome de London Buenos A~res & River Plate Bank, estabelecia

se na capital argentina e o London & Brazilian Bank iniciava 
... suas operaçoes no Brasil. 
~ , 

No anno seguinte a riu suas portas entre nos o En-

glish Bank of Rio de Janeiro, ao qual suceedeu o British Bank 

of South America Limited. 

Em 1888, surgiu na Argentina o London & Argentina 

Bank, fundido posteriormente can o Anglo South American Bank. 

Em 1892 inaugurava-se no Brasil o London & River 

F la te Bank. 
. , 

O Anglo South American Bank e o successor do Bank of 

Tarapaca and London, inaugurado no Chile em 1888, e, formado 

especialmente para desenvolver a industria chilena do nitrato. 

II 

DOOUlJE NTANDO 

Mas, não iremos reeditar, nesta contestação as pala

vras de nossa inicial, e nem voltaremos a fallar da documenta

ção existente nos autos, ou sequer commental-a, porque nos ve

mos dispensados deante dos consideranda do accordàm embargadó, 
, 

que ja reconheceu: 

a) ser o British Bank uma entidade filiada ao Anglo 
Soutb American Bank; 

b) não ter §ido a liqui~ação do Britian, devidam~~ 
te, communicada a Fiscalisaçao Bano~ria, como preceitua 
o art. 17 do Dec. 14.728, de 16 de março de 1931; 

c) que o Bank of' London absorveu o British Bank em 
virtude de liquidaçio vo1untaria <aeport on Economic .and 
Commercial Condiotions in Brasil, n°66o, de setembro de 
1936, publicação offioia1); 

d) a Directoria de Rendas Internas comprova essa 
absorpção (fls. 251 a 253). 
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Assim, pelos documntos apresentados na contestação 

dos embargos ao accordão, relativo ao Proc. 17011/36, poderá 

o Conselho certificar-se do seguintes 

, a)aos 17 de Julho de 1936, foi votada em Assem
blea Geral do Bank of London, em Londres, uma resolu
ção autorizando o augmento de Capital de mais t500.000 
(quinhentas mil libras), para o ftm de adquirir o acer
vo do Anglo South American Bank; 

, 
b) no mesmo dia realizou-se uma outra Assemblea 

# N 

Geral na sede do Anglo South Ane rican Bank em que sao 
votados o accordo realizado entre este Banco, e o Bank 
of London e bem assim o accordo condicional celebrado 
ent~ o Anglo South American Bank e a Chilnit Limited, 
ambos datados do dia 6 de Julho. 

As resoluçÕes que figuram no documento encimado pe-

las letras .! e estão devidamente authenticados por tabelião 

de . Londres em documento original em inglez e traduzidos p~a o 

vernaculo por traductor publico juramentado do Rio de Janeiro. 

O 11 Financial Times" de Londres, em edição de 18 de 

Julho de 1936, em artigo editorial, nos dá conta exacta do que 
, 

se passou nessas assembleas. 

Na assembléa em que foi votada a resolução do augmen

to do Capital do Bank of London de 4 milhÕes para . 4 milhÕes .e 
- . , meio de Libras ficou esclarecido que a operaçao se destinava ~ 

acquisição do Anglo South Amerioan Bank, disrorrendo o presid~ 
, 

te da Assemblea, Sr. J. w. Beaumont sobre as vantagens de um 

unico Banco forte. 

"Sob o influxo das mudanças que sobrev!erem a2 com 
mercio internacional nestes ultimos annos, e questao de 
bom senso concluir-se que os dois bancos inglezes, ope
rando sobretudo na America do Sul, devem evitar entre m 
uma concorrencia desnecessaria, e virem juntos a formar 
um mais forte estabelecimento inglez capaz de prestar · 
ao publico todas as facilidades bancarias que os commep. 
ciantes em nossos respectivos paizes possam desejar". 

A seguir, declara o presidente, referindo-se ao 

British Bank que, 
nem ... consequencia do augrnento do cap1 tal, para t 

aoquisiçao do Anglo South American, o Bank of London se 
!ornaria proprietario de todas as acço~s do British 
Bank of South America Limi ted,, o qual e subs1d1ar1o do 
Anglo, operando no Brasil, esta previsto que os negoci~ 
os do British Bank serão absorvidos no momento opportu
no pelos nossos. 11 

De mais claro do que isso, nada sabemos, achando-se 

este documento e outros com todos os caraoteristicos juridico~ 



traduzidos do original por traduator publico juramentado, aom a 
.... , 

respectiva firma reconhecida por tabelliao, juntos a aontestaç 

aos embargos, oppostos ao aaaordão, relativo ao processo ••••••• 

# 

Na assemblea em que os aoaionistas do Anglos South 

Ameriaan Bank approvam a resolução decidindo que o Bank of Lon

don assumiria a direação daquelle Bsnao e o seu aotivo e passi-
,. -vo, Sir Bertran Hornsby expoe as razoes detalhadas do procedi-

mento, concluindo que: 

"com referenaia aos empregados, a Direotoria havia . 
tomado medidas afim de amparal-os, havendo os mesmos re
cebido do outro Banco ( Bsnk of London) a certeza de que, 
aos que não pudessem ser aproveitados, seria dispensada 
a melhor consideração po s si vel") • 

Suprema ironia, das ironiast ••• 

O mesmo jornal, 11 Finanaial Times•, de 18 de Julho de 

1936, publicava, ainda, que o Bank of London assumiria, no pro

ximo dia 13 ~~ agosto, a direação dos negocios do Anglo South 

Ameriaan Bank. 

Vejamos como A. de A. doa Santos Moreira, no "Diario 

Eaonomioo", pagina do "Diario Carioca", de 9 de agosto, com

menta a fusão dos bancos inglezes, baseado em palavras do jor

nal londrino "The Economist", de 11 de julb.'o de 1936 • 
..., lt ... 

Mas, para ·~ tirarmos o sabor da explicaçao, espera-

mos que os senhores membros do C.N.T. lancem suas vistas sobre 
# ... 

essa pagina. (doa. n° 5, junto as aontestaçoes aos embargos re-

ferentes ao citado processo 17.011/36}. 

A primeira filial do London & River Plate Bank, no 

Chile, foi aberta em 1907. 

"Seguindo um proaesso,de fusão começado pou2o depois de 
terminada a guerra europea, as cinco instituiqoes indepen
dentes que tinham anteriormente representado o cammercio 
banoario, britaniao na Ameriaa do Sul,conoentraram-se em 
dois grupos prinoipaes, um dos quaes e aonstituido pelo 
Bank of London & South Ameriaa, formado pela fusão, em de
zembro de 1923, do London & River Plate B·ank e do London 
& Brasilian Bank. 

Outro grup2 <D nsiste no Anglo & South AmeriaSl. Bank e 
suas instituiçoes afiliadas, o British Bank of South Ameri 
aa Limited e o Commercial Bank of Spanish America. Todos -
esses bancos se acham, aatualmente, r~presentados em todas 
as cidades prinaipaes desde o Mexioo fao cabo Horn, aonst! 
tuindo o grupo de uma nacionalidad§ que mais importanaia 

8 



-9-

mais influencia tem no Continente". (Annuario do Commer
cio Anglo Sud Americano. The British South American Trade 
Annual, 1930/1931. Editor A.H.Godwin, pagina 31, assigna
do pelo Sr. Robert John Rose, presidente do Anglo South 
Americen Bank e do British Bank of South ~erica Ltd). 

III 

O QUE FIO 00 PROVADO 
~ ~ 

Desse modo, esta provado e documentado, nesta recl~ 

-çao: 
a) o Bank of London & South America Ltd. adquiriu todas 

as acções do British Bank; 
, 

b) convocou uma assemblea geral dos accionistas do Briti 
sh Bank (elle Bank ot London era o unico accionista remanes
cente, 2 possuidor de toga~ as acções) para resolver a sua 
extincçao, ou a liquidaçao voluntaria; 

. , ~ 

c) foi communicada a praça e a clientella do British, 
subscriptos pelos representantes dos dois alludidos banco , 
"os negocios dos clientes de um, sendo transferidos, seriam 
continuados pelo outro". 

Se o Bank of London adqu!riu a totalidade das acções 

do British Bank não o fez senão para controlar esta ultima ent,! 
~ dada e dispor della a seu taretnte, passando o British Bank a . 

ser subordinado, ou escravo da vontade do Bank of London, que iJ!. 

primiu direcção a seus destinos, na qualidade de possuidor unico 

de todas as acções. Adquirindo a totalidade das acções, assumiuo 

activo e o passivo do British Bank, respondendo, assim, por to

dos os onus e compromissos deste. 

O aspecto juridico d~uestão foi muito bem sy.nthetisa

do no luminoso parecer da Procuradoria do Conselho Nacional do 

Trabalho, que o focalizou, no seu ponto de vista perante o Dire! 

to Commercial, para inferir da sua applicação no Direito Social, 
, 

ou seja, face as leis trabalhistas. Os autores citados, Rivarola, 

Vidari, Vivante, Lagarde & Batardon, Obario, Godde, Lyon-Caen & 

Renault, e o nosso Carvalho de Mendonça attesta.m a profunda cul~ 

ra juridioa do Procurador, a Exma.Snra. Dra. Natercia da Silveir~ 

que em todos elles colheu argumentos fortissimos para a sustenta

ção da sua grande producgão. Nem omittiu s.Excia. o julgado de 

uma acção 1n1c~ada em são Paulo. 

O mais alto Tribunal do paiz, com parecer do seu procu_ 
. -. 

rador, o Sr. Dr. Epitassio Pessoa, confirmou a sentença de um 

juiz e do Tribunal paulistas, que havia decidido que a acquisição 
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de todas as acçoes de uma sociedade anonyma por um so titular, 

não constitue uma transferencia de quotas 

venda do activo da sociedade, 

O Visconde de Ouro Preto, a fls. 198, · da "Gazeta 

dica", de são Paulo, vol. XLVIII, anno XVI, de novembro de 1908, 

trumbem assim se manifesta em um parecer de sua lavra: 

"Borlido Maia & Cia. são successores legi timos de 
I Borlido Moniz & Cia., e, ninguem mais pode sel-o, porque: 

adquiriram todo o activo e passivo da antiga firma, fican_ 
do subrogados em todos os direitos della." 

Na mesma revist~ a fls. 200, encontramos, ainda, o 

seguinte parecer de Lafayette Rodrigues Pereira: 

" uando uma sociedade cede o seu patrimonio, isto é, 
o seu activo e passivo a um terceiro individuo ou socieda
de, dá-se, em Direito, successão universal a titulo si~
lar, 

A. 'firma successora tem absoluta competencia para to
das as operações da liquidação da firma succedida, 

A sociedade commercial dissolvida reputa-se conti
nuar a substituir par! todas as operaçÕes da. liquidação," 
(Gazeta Juridica de Sao Paulo, vol, XLVIII), 

, 
E a consequencia do controle aque nos referimos, mas 

... , 
tao somente em face do Direito Mercantil. 

O proprio Carvalho de Mendonça reconhece que a incor-

-poraçao consiste na transferencia do patrtmonio da sociedade c· 

que desapparece, para outra que continua)· a ex1stir sem al t ... ' ar 

a sua essenc1a, Tal facto nada mais s1gn1f1ca do que a compra e 

venda ou cessão de uma industr1a, de um fundo ou de um negoc1o, 

Não é demais repetir aqui a licção de Carvalho de 

Mendonça: 
"o phenomeno jur1d1co da 1ncorporação não é mais do 

que a transferencia do patrimonio da sociedade anonyma que 
desappareoe para outra, que continua sem alterar a sua es
senoia perfigurando em synthese uma compra e venda ou ces
são," 

"Para realisar esta 1ncorporação, uma das sociedades 
augmenta o seu capital; outra decreta a sua dissolução e 
nomeia liquidante ••••• 

A 1ncorporação para a sociedade subsistente, não 
faz mais do qve augmentar o seu capital, e para a socie~ 
de absorv1da e !Penas um modo oommodo, economico e rapido 
de sua liqu1daçao (Tratado de Dir,Oommercial Brasileiro, 
vol, 3°, liv, 2, fls IV). 

i o caso typico e caracteristico do Bank of London, 

que augmentou o seu capital, e o Anglo South American Bank, 

que deter.m1nou a sua dissolução. E nesta estava abrangido o seu 

afiliado, o Brltish Bank. 
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Continuando, refere, ainda, o mesmo Carvalho de Mendonça: 

"Pela incorporação uma da:J sociedades subsistent 
absorve a outra ou outras, que se dissolvem para ser 
a ella incorporadas.N!o ha creaqão de nova sociedade, 
porem simples extincgao de uma ou,mais sociedades, par 
fazerem parte de outra que continua a existir, alargan
do sua esphera de acgão ~ aocrescentando aos seus pro
prios direitos e obrisaçoes, que permanecem intactos, 
os direitos e obrigaçoes das sociedades que a ellas se 
incorporam.'' 

Como se não bastassem esses ensinamentos, existe nos 

autos de um processo intentado perante o Dep. Nac. do Trabalho 

o luminoso parecer do grande jurisconsulto patricio, Targino 

Ribeiro, que conclue: 

11 desde o momento em <11 e o Bank of London adquiriu 
a totalidade das acçÕes do British Bank, os empregados 
deste passaram a ser seus empregados e, assim, a liqui
dação voluntaria do British não prejudica os seus di
reitos." 

IV 

SITUAÇÃO FINm CEIRA DO BRITISH BANK 
# 

O Bm k of London allega que esta prestando um apoio 

moral ( l •.• ) ~a entidade oongenere, da mesma nacionalidade, 

que se liquidou,encerrando suas operações devido a difficulda

des financeiras, e accrescentando o seu patrono que 11 se o Bri-
,. 

tish Bank fosse uma grande fonte de lucro, os seus accionistas 

não deliberariam o seu fechamento 11
• (Sic& ••• ). 

N # 
Nao se trata de um apoio moral, como facil e de ver! 

" ficar-se pelas palavras proferidas na assemblea geral, em Lon-

dres, mas de uma "verdadeira transferencia de negocios de um 
i 

Banco para outro, pela necessidade de deverem os dois Bancos 

inglezes, operando sobretudo na America do Sul, evitaram entr e 

si uma concorrencia desnecessaria e virem juntos formar um 

mais forte estabeleci- nto inglez . " 

A situação do British Bank não era de penuria, dis

tribuindo, como distribuiu, até seu ultimo exercicio, em 1935, 

dividendo aos seus accionistas como se comprova pelo balanço 

junto . 

Pretendeu o advogado do British affirmar que as con

diçÕes financeiras do Banco não eram as melhores possiveis, mo

tivo pelo qual foi elle arrastado a declarar a sua propria 11 
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quidaQão. No entanto, pode-se affirmar, oom as proprias palav 
~ N -do Banco, que elle estava em boas condiQoes, a nao ser que se 

pretenda inquinar de falsas as palavras do Banco. 
, 

Quem nol-o affirma e o proprio British, com o seu rel~ 

" torio apresentado aos accionistas na 73a. assemblea geral ordin.! 

ria, em 27 de maio de 1936, com a demonstraQão de lucros e per

das, relativa ao anno financeiro terminado em 31 de dezembro de 

1935· 

• De um exame attento dessas contas, poder-se-a certifi-

car mehor d~improcedencia das affirmaQÕes de quem, pretendendo 

disvirtuar uma questão de direito, não por ignorar-lhe a fÔrQa, 

mas por querer torcel-a a seu, ou interesse de terceiros, moàr~ 
/1 N I' 

se alheio a questoes contabilisticas. Como podara encerra~ suas 
~ / 

operaçoes commerciaes, allegando mau estado financeiro, um est~ 

belecimento de credito autorizado a funcionar no pais e que: 

a) produz um lucro bruto de ~ 242.850,6/8? 

b) apresenta, depois de effectuados os seus paga
mentos, inclusive impostos do Governo brasileiro no 
valor de~ 91.956,11/2, um saldo de ~150.893,15/6? 

c) transfere para a conta de Obrigações Eventuaes; 

d) paga umdividendo de 2%, ou sejam 4 S. por ao
valor de ~ 11.000? 

e) transfere para o novo exercicio um saldo de 
~ 119.893,15/16? 

v 
CONTINUAÇÃO DE m GO<I OS 

... " , Mas nao e so; o Bank of London assumiu todos os nego-

. " ~ ate então mantidos pelo British Bank e os continuou. 

Poderiamos citar aqui um relatorio dessas operações, 

com nomes, importancias e numeras de cheques, mas nos abstemos, 

porque consideramos desnecessarias e susceptiveis de comprova-
... - , çoes por deligencias periciaes. Nao podemo s , porem, deixar de 

declarar que o Bank of London assumiu a responsabilidade das 

questões judic1aes que no fÔro de são Paulo (para não citar ou 

tros que desconhecemos) se estavam processando contra o Brit1Sh 

Bank, ou as em ~e este era parte. 



-13-
... 

Haja vista a acçao summaria revocatoria movida pela 

Massa Fallida daSociedade Anony.ma Scarpa, contra o British 

Bank e a Fabrica de Tecidos Nossa Senhora da Ponte, para de-
... , 

clarar nulla de nenhum effeito e revogada em relaçao a massa 

fallida autora, uma escriptura de dação em pagamento, em 31 de 

outubro de 1928, na qual houve uma simulação de parte do Bri-

tish Bank. 

Sequestrados os bens da Fabrica, foi o sequestro le

vantado a requerimento do British Bank (já em liquidação!), 

que apresentou fiador idoneo. E este fiador assignou termo de 
, , 

fiança no valor de dez mil contos de reis e recolheu a Delega-

cia Fiscal do Thesouro Nacional de São Paulo a importancia de 
, 

trinta contos e um mil reis, de sello por verba, sobre o res-

pectivo termo de fiança. E este fiador foi o Bank of Londonl 

Pela exiguidade do tempo, não nos foi possivel obter 

as respectivas certidÕes comprobatorias, o que faremos, oppor-
, ~ ~ , -

tunamente, se mister for. Mas, nao e apenas esta questao ; ou-
Â ... 

tras mais existem e facil nos foracitar, o que nao fazemos ape_ 

nas para nos não alongar em demasiado. 

Tériamos elementos para desmascarar o Bank of Londo~ 

nas questões da são Paulo Alpargatas, de Saverio Blois, etc. 
, 

Consta-nos, ate, que antigos funccionarios do BritiSh 

que figuravam como portadores de acções da Oia. Alpargatas, e 

nome do British, e eram administradores da são Paulo Alpargatas, 
, ... 

ja nao mais as possuem; ellas passaram para os nomes de funccio-

narios do Bank of London para effeitos que se conhecem ••• 

Dada a exiguidade do tempo decorrente da informação e 

da elaboração desta contestação, não nos é dado, porém, compro

var tal allegação, o que faremos, opportunamente, se possivel. 

VI 

A ESTABILIDADE DOS BANCARIOS 

O art.89 do Dec. 54, de 12 de setembro de 19;4, diz: 

11 Ao empregado em banco ou casa bancaria, a partir 
da dat~ da publicação do Dec. 24.615, de 9 de Julho de 
1934, e assegurado o direi_to de effectividade no raspe 
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ctivo emprego, desde que conte dois ou mais annos de se 
viços prestados ao mesm2 estabelecimento, e, salvo cas9 
de fallencia ou extincçao do estabelecimento, so poder 
ser demittido em virtude de falta grave, regularmente 
apurada em inquerito admin1strativo. 11 

Como se não bastasse estabelecer o pr~ncipio da esta

bilidade no emprego, o legislador foi mais adeante, com o fito 

de salvaguardar os legitimes interesses dos empregados, determ! 

nando no paragrapho unico desse mesmo artigo o que se deva ente~ 

der por emprego: "a classificação, de caracter permanente, que o 

funccionario tiver no quadro, independente de qualquer cargo em 

commissão, como gerente, contador ou outro de confiança, cuja 

destituição continÚa a ser ad nutum.n 

O art. 90 estabelece o lapso de tempo necessario para 

- , a consecuçao do direito a estabilidade, e este vem a ser um ca-

racteristico importante, qual seja o de serviço permanente, pre~ 

~tado a um estabelecimento ou suas dependencias. 

Em outros artigos desse mesmo decreto, que estamos 

analysando, como os arti os 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, e 99, ve 

mos o cuidado que teve em mente o legislador, afim de não permit 
# 

tir sophismas ou mal entendidos, dispondo ate a .norma processua-
, 

listica attinente ao caso em foco. 

O artigo 92 do decreto determina: 

11A liquidação de um estabelecimento por motivo do 
seu encerramento definitivo, extingue o direiEo de ef
fectividade as~egurado aos seus empregados. NAO SE CON
SIDERANDO, POREM, COMO TAL, A EXTINCÇAO DE FILIAES, 
AGENCIAS E SERVIÇOS BANCRiiTOS ANNEXOS, NEM A SIMPLES 
TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DO ESTABELECIMENTO." 

O instituto da estabilidade dos bancarios não foi um 

acto gracioso convertido em lei pelo legislador, expontaneamente, 
, 

para beneficiar o empregado, a custa dos empregadores. Foi, e 
# 

esta patente, a consequencia dessa grita de trinta mil bancarios 

brasileiros; a resultante desse reclamo por uma garantia no em

prego, em face da reacção patronal, sempre disposta a despedir 
# 

os seus empregados, desde que estes, tendo ja attingido uma cer-

ta idade, lhes não convenha mais para seus negocios, acostumados 

como estavam a "avaliar os seus servidores tão sÓmente pelo vi

gÔr de seus braços" (Encyclica "RERUM NOVARUM", Leão XIII), e 

sem a minima consideração pelo numero de annos que os conserva-
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ram junto a si, contribuindo para o augmento 

Lei justa e necessaria, oriunda de uma reivindicaçN 

de classe, lei de excepqão, lei de caracter puramente social, 
N # 

por isso mesmo nao pode, de um momento para outro, sem a menor 

razão, ser burlada, como o pretendem fazer, neste instante, tão 

tristemente,os banqueiros inglezes. 

Estabelecendo a protecção ao direito da estabilidade · ' 

dos empregados bancarios, foi tão severa a lei, que determinou, 

taxativa e insophismavelmente, os seus caracteristicos de clas

sificação no quadro, remuneração permanente, subordinação á ad

ministração respectiva e tempo de serviço. 

Depois de dois annos de serviços prestados ao estabe-
' , 

lecimento em cujo quadro esteja inscripto, subordinado a sua ~d 

ministra ão e com uma determinad~emuneração, o empregado adqui 
, - , -re o seu direito a estabilidade, nao pode ser demittido, a nao 

ser por falta grave, devidamente comprovada em rigoroso inqueri 

to administrativo cujas normas processuaes estão discriminadas 

na lei e nas instrucções do Conselho Nacional do Trabalho, de 3 

de fevereiro de 1936. 

Para evitar ampliações por analogia ou paridade, vemas 
N 

a enumeraçao dos factos eonstitutivos dessas faltas consideradas 

graves. 

Mesmo que o empregado tenha assignado um contracto de 

serviço.s por prazo determinado, uma locação de serviços, desde 

que elle prestou a um estabelecimento serviços pelo prazo exce

dente de dois annos, ex-vi-legis, elle adquiriu o direito de ef-

fectividade no emprego. 

Perante o texto constitucional, art. 137, legra g da 

Constituição de 1937 e, pela propria legislação trabalhista, o 
- , empregado nao pode ser despedido sem justa causa, a menos que, 

conforme parecer emittido pelo eminente jurista Dr. Laudo de 

Camargo, prefira o empregador indemnizal-o por perdas e damnos. 
, 

Sendo, porem, a lei de caracter social em beneficio 

da collectividade, e não de caracter individual, para manter 
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integra a sua efficiencia, é necessaria a intervenção 
, 

publica . A ninguam e licito recusar os beneficios da lei, 

prohibição eat~ incluida em nossa legislação em beneficio 

trabalhador, nos textos em que o legislador taxa de "nullas de ple

no direito quaesquer convenções tendentes a imp~dir a applicação 

das me amas leis". (Lei 62, art . 14) • 

Prudentemente agiu o legislador, porque o trabalhador, 

acossado pela miseria e necessidade, poderia ser constrangido, mui_ 
I 

tas vezes, a acceitar menos do que constitue o seu direito, 

direito que o proprio legislador quer e pretende amparar, victima 

assim da expoliação, por parte dos patroas sem escrupulos . 

É o motivo em questão . A estabilidade dos bancarios é uma .. ... , 
creaçao da lei de caracter social e, assim sendo, nao pode ser pos-

, , 
t a a margem pela autoridade publica incumbida de dar efficacia a 

I 
norma juridica, impedindo que, por fraudes e subterfugios, seja el-

la burlada em detrimento dos legitimos direitos e interesses do tr~ 

balhador . 
; 

Na expressão de Ferrara, que considera "a norma como um 

conjuncto de providencias protectoras, julgadas necessarias para ~ 

tisfazer a certas exigencias economicas e sociaes e dever ser int~ 
, , 

pretada de modo ~e melhor corresponda a finalidade e assegure pl~ 

namente a tutela de interesses para a qual foi dirigida", batemos 

~a portas do Conselho Nacional do Trabalho, o orgão competente paxa 

tomar co~nhecimento da questão, e tomar as providencias cabiveis no 

caso . 

Em brilhante artigo publicado no 11 Jornal do Connnercio" 1 

em 11 de' abril de 19371 o esclarecido jurista Dr . Adolpho Bergamini 

abordou a questão da estabilidade doa empregados particulares e r~ 
, , ~ 

feriu- se, de um modo especial, a estabilidade doa bancarios, face 

á Lei 62 , de 5 de junho de 1935, ~ Dec . 24.615 , de 9 de julho, e 

regulamento 54, de 12 de setembro de 1934. 

Nem deixou de ser estudado o assumpto sob o ponto de vis 

ta constitucional, pois e. Constituição de 14 d.e ·~ w~~O'"' de 19 3'4 
não repelliu, mas adoptou o principio da estabilidade funccional. 
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Baseando-se em um parecer do Dr. Carlos de Moraes 

de, no Congresso Federal, ~e distinguiu as indemnisações a ~a~.~

pagas ao empregado dispensado sem justa causa, ~do 

art. 2° da Lei 62, distingue Adolpho Bergamini dois estados 

ferentes: - a) aquelle em que o empregado recebe a indemnisação c~ 

respondente a tantos mezes de ordenado quantos os annos de serviço, 
, 

e b) a que lhe e conferida por perdas e damnos • 
... 

Em um e outro caso, oo nforme go se ou na o, o empregado 1 do 

beneficio d~estabilidade, é o que se entende: 

"A estabilidade assegurada pela lei ao empregado não 
se confunde com ~indemnisação da despedida injusta re~ 
lada pelo art. 2° da Lei 62." 

# 
E continua: 

"Imposta, pela lei, a obrigação ao empregador de res_ 
peitar a estabilidade do empregado, estabilidade reco
nhecida, em caso concreto, pelo Conselho Nacional do 
Trabalho, o cumprimento dessa obrigação "tem de ser re_! 
lisado no ~empo e pelo modo devidos~ s9b pena de damno~ 
porque o nao cumprimento da obrigaçao e um acto licito. 
(Clovis Bevilacqua, Cod. Civ., vol. IV, pag.212).Distin 
gue-se, portanto, e nitidamente a dispensa, insuscepti
vel d2 qualquer restrioção desde que satisfeita a indem 
nisaçao legal, de tantos mezes quantos forem os annos 
de serviço, ~~stabilidade que confere ao empregado o 
direito de nao ser dispensado sem a audiencia do Conse
lho Nacional do Trabalho. São duas situações differentes, 
que se resolvem, sem duvida, no terreno puramente econo
mico, mas tambem de maneira differente. Uma, pela indem
nisação legal, e outra, pela satisfação das perdas e 
damnos". (Adolpho Bergamini). 

VII 

OS EMBARGOS DO BANK OF LONDON 

DE MERITIS 

Lida attenta e serenamente a exposição do embargante, ou 

sejam, os embargos e _annexos oppostos pelo Bank of London, embargos 

e annexos assignados pelo conhecido advogado Dr. Julio Verissimo 

Sauerbron Santos Filho, tem-se uma decepção desoladora, isto porque, 

desde fls. 28 a 43 o referido causidico portou-se com rara desele

gancia profissional e maior falta de habilidade, quer atacando o 

Collendo Conselho Nacional do Trabalho e sua Procuradora, quer ne

gando a veracidade dos jornaes officiaes inglezes. As su~s razões, 
, 

de principio a fim, constituem um amontoado de sophismas, onde, a 
, 

falta de motivos reaes para os embargos, lançou-se a e.nalyse lexi-
, -ca de vocabulos, as confusoes, aos illogismos, faltando com o ver-
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dadeiro conceito do seu nome - o de VERISSIMO. 

A materia apresentada pelo embargante 

gos propriamente ditos e de uma parte annexa. Os embargos são inex_ 

pressivos e, certamente, não serão discutidos e nem recebidos, por 

isso que não prehenchem os requisitos legaes, não tendo qualquer 

documento novo não articula questão de direito. São embargos per

feitamente inuteis. Nos itens 1° e 2°, o embargante repete o que 
# N , 

esta na parte annexa, cuja contestaçao, posteriormente, sera feitL 
ta. 

No item ;o, o embargante diz que o accordão da la. Cama

ra, para mandar reintegrar o funccionario, não se estriba em fun

damentos proprios, mas se limita a adoptar, como razões de defesa, 

os fundamentos de outro accordão, este proferido pela egregia ;a 
, 

Camara e, por copia, constando dos mtos (fls.l8). Nem se compre-
~ , , 

hende que fosse de outro modo, sabido que e que os bancarios que 

contendem com o Bank of London fÔram, sem excepção, victimas da 
, 

mesma odiosa violencia. Por isso, e natural que, decidido o caso 

de um, os demais, sem formalidades de documentação, devem ter a 
, - , 

mesma sentença. Alias, nao se faz mister muita diligencia para 

comprehender a justiça da mesma decisão para casos inteiramente 

iguaes. 

Item 4°.- Neste item o embargante diz que o embargado ja recebeu 

do Banco empregador - The British Bank of South America Ltd.,- a 

indemnisação a que tinha direito, dando ao mesmo Banco plena e 

geral quitação, conforme prova a publica f~rma do respectivo re

cibo, a fls. 27. 

Tal affirmativa, positivamente, não modifica a situação 

do embargado, mesmo porque, como se ver~ depois, a quitação que ~ 
, 

deu e nulla de pleno direito e, o reclamante, como os seus demais 

--collegas que contendem com o Banco de Londres, estao amparados 

pelos decretos 24.615 e 54, respectivamente de 9 de Julho de 1934 

e 12 de Setembro do mesmo anno, gosando, por isso mesmo, dos bene 

ficios da estabilidade assegurada pelas referidas leis, em virtude 

de contar com mais de dois annos de effectivo serviço no mesmo 
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estabelecimento bancaria. 
, 

Tanto isso e verdade que o Conselho Nacional do 

lho, por accordãos publicados no 11Diario Official" de 3 de 

bro, 23 de Novembro e 17 de Dezembro de 19 37, ja .reconheceu os 

direitos dos funccionarios do British Bank, accordãos respectiva

mente das ;a Camara, no processo 17011/36, la Camara, no processo 

6.723/37, e da 2a Crumara, no processo 6.?24/37, do embargado e ora 

contestante, processos em que ficou, definitivamente firmado: 

a) que o British Bank não entrou em liquidação vol~ 
taria, como pretendeu fazer crer a todos; 

b) que os negocias do British Bank foram absorvidos 
pelo Bank of London, que assumiu todo o seu activo e 
passivo; 

c) que em consequencia, aos funccionarios do Britiah 
Bank, assiste o direito de serem transferidos para o 
Bank of London, Banco incorporador, com todas as rega 
lias que tinham no British Bank, banco incorporado. 

/ Portanto, repetindo, a affirmativa do embargante, de )I 

que o embargado "deu plena e geral quitação ao banco empregador'! 

não modifica a situação do dito embargado, mesmo porque, como se 
, ' 

viu e o Conselho reconheceu, ella e absolutamente egual a dos seus 

collegas, cujos direitos forrun transcriptos nos itens anteriores. 
~ 
E, o facto de ter da.do'plena e geral quitação11

, nada significa. 

Senão vejamos: 

Não se nega que o reclamante tenha recebido do British 
I N 

Bank a 1mportancia que foi posta a sua disposiçao, na conformidade 

das clausulas "a que tendes direito, nos termos da lei 62, de 5 de 

Junho de 1935" e que constam do recibo, em publica fÓrma, á fls.27. 

O que se nega, com amparo em toda a legislação trabalhista vigente, 
, 
e que o recebimento de tal importancia, ao contrario do que preten-

, 
de o embargante, constitua uma renuncia ou desistencia dos direitos 

... 
do embargado, direitos que sao certos e incontestaveis. 

O recibo que o reclamante entregou aos funccionarios d 

Bank of London, encarregados da Simulada liquidação do Britiâh 

Bank, não tem qualquer valor juridioo, quer em face do direito co~ 
, , 

mum quer em face do direito trabalhista que, como e sabido, veda 

qualquer accordo ou convenção, entre empregados e empregadores, 
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tendentes a impedir a applicaqão das leis de amparo social. 
, 

Tal e o caso do mencionado recibo, 

.porque, a ter valor, vedaria ao empregado o amparo dos 

24.615 e 54 ja referidos e impediria a sua applicação. 

E, ainda que não fosse nullo de pleno d1r.e1 to, tornar

se-hia nullo da mesma fÔrma porque ao reclamante não foi possivel 

manifestar livremente o seu consentimento, ~ de qualquer 
... , 

vicio ou duvida que pudesse acarretar-lhe a validade. Nao podara 
, 

ter valor o documento ao assignado pelo reclrumante para conseguir 

-a percepçao dos salarios indispensaveis para as suas necessidades 

vitaes, caso que constitue, realmente, uma questão alimentar; do~ 

manto que foi passado sob a mais caracteristica pressão economic& 
, 

Mas a nullidade do recibo passado ao Banco e flagrante 
, 

e, sara reconhecida pelo Egregio Conselho Nacional do Trabalho . E 

o reclamante, ao passal- o não renunciou e nem desistiu dos direibs I 

d~ estabilidade e suas consequencias . E ainda que a alguem pareces_ 

se licito reconhecer essa desistencia ou renuncia de direitos, ella 

deveria ser considerada nulla por~~e as leis sociaes assim a conside 
, ~ 

ra . Alias as leis Soc1aes sao as unicas applicaveia ao caso; ellas 

constituem um direito novo, formado para dirimir as questões entre 

empregados e empregadores e, admittir- se a legislação commum para 
, 

esses oonflictos, seria retroceder a velharias cuja opportunidade 
, 

ja vae muito longe de nos . 

Não obstante, ainda que se admittisse a hypothese absur

da do reclamante ter manifestado livremente a sua vontade ao pas 

sar o recibo de quitação , recibo gue o embargante apresenta como 
... 

renuncia de direitos , nao podetiamos dar valor ou considerar vali -
N # 

da tal renuncia . Ella nao e uma prerrogativa do empregado . E, tal 
, 

juizo, e t~bem o que esposa o consultor juridico do Ministerio do 
... 

Trabalho - o Dr . Oliveira Vianna - pessoa ~e, a par de uma rara e 
, 

solida cultura juridico- social, ja e um nome consagrado no nosso 

meio . Elle, em um brilhante parecer , sobre a mataria, moldado não só 

na legislação comparada aos povos cultos, mas sobre os nossos tex

tos legaes, ja se manifestou, publicamente, pela invalidade das 

{ 
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clausulas contractuaes ou quaesquer outras declaraQÕes escript 

pelas quaes, o empregado de emprezas particulares ou depart~ 

autarchicos, abre mão de todo e qualquer direito ou garantia ~ 

lhe concede a legislação social do Paiz. Assim .se expressou elle: 

"Ha direitos que saõ 1nsusceptive1s de renuncia, quer 
na conclusão do contracto, quer durante a sua execução, 
quer mesmo depois da sua dissolução. São os direitos que 
retpresentam as chamadas 11 prerogat1 vas" ou ~arantias" · 
legaes do trabalhador. Estas garanyias são irrenunciaveis • 
É este um princip~o seral, de que e exemplo o preceito 
expresso da legislaçao mexicana, que considera nulla11 a 
renuncia de qualquer direito ou prerogativa outorgada 
por lei 11

( Ley Federal del Trabajo, art. 22, IV). 
(Vide Magazine Commercial de Janeiro de 1937t transcripto 
da Rev. "Direito Applicado, vol 1. Fase. 2°} 11 

A quitação do reclamante não deve e não pÓde, pois, ser 

" tomada como desistencia ou renuncia do direito a estabilidade; el-

la representa um accordo immoral que visava annullar a applicação 
t.~ 10 

dos decretos 2L~,615 e 54 mencionados; ella., por isso xm amo, e a 

sua nUllidade é consequencia de disposição expressa em todas as 

leis sociaes e trabalhistas; e, finalmente, ainda que não fosse 
, 

nulla de pleno direito, oomo reralmente e, ella se tornaria nulla 

por is.so que o reclamante passou-a como uni co n:e io de receber do 

Banco os seus salarios e as suas ferias, um e outro recusados se~ 

" ... pre, ate que foi coagido ao recebimento por pressao economica in-

" sustentavel e que mais adiante, sera examinada, 

" As garantias asseguradas por lei ao reclamante, e prec1 

so frizar, são destas que se objectivam em preceitos de ordem pu

blica, como são todos os preceitos de legislação social. e, como 

taes, não podem ser revogadas por convenções particulares. Aliás 

não ~ o embargado quem tal affirma; quem o faz são os ne stres 

Perrau (les laia du travail industrial, 1921, pag. 39);Commous 

and Andrews ( Principles of labor legislation, 1927, pag.l3-17); 

Zanobi~\ (Corao di diritto corporativo, 1936, paga 54/56);Pergo

les1 (Diritto processuale del lavoro, 1929, vol. I, pag. 403) e 

uma infinidade de outros ~e poderiam ser mencionados. 
, 

E, alem destes luminares, todos pela nullidade de con-

-vençoes particulares, feitas em prejuizo de garantias legaes de 
... 

ordem social, podemos juntar o nao menos culto Dr. Leonel de Re-

zende, muito digno e illustrado prpcurador desse Conselho e que, 
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pelo proprio Conselho, em informações prestadas ~ extincta Camar 

dos Deputados, datadas de 5 de Março de 1937 e publicadas no D 

rio do Poder Legislativo de 4 de Abril do mesmo anno, 
. ... 

infor.maçoes relativas aos funccionarios demittidos do British 

Bank, assim se manifestou: 

"Muitos desses empregados, pela situação pessoal de 
penuria, como declarou em seu discurso o digno De~utado 
M9raes Andrade foram forçados a proposta que, alias, vi
ra a ser tornada nullapor força da propria lei 62, que 
não permitte accordo ou combinação entre o empregador e 
empregado, tendente a fraudar ou nullificar os effeitos 
da invocada lei." 

Assim, como se viu, todas as cabeças pensantes, pelo 

direito, pela logica e pela moral, consideram nullo o accordo 

feito entre o reclamante e o reclamado e por este apresentado, a 

fls. 27, como quitação e como renuncia de direito. S~ o proprio 
# 

embargante, alias em desespero de causa, como ja se disse, ainda 

tenta impingir ao Conselho a sua argumentação tendenciosa e ob-

tusa, atraz da qual se escondem propositos inconfessaveis. Mas 
,. , 

o Conselho, em cuja justiça ninguem descre, evitara, certament~ 

o as sal to do reclamado eontra\os direi tos que as leis conferem a:> 

reclamante. 

Item 5°. -Neste item o embargante cita o processo 5·711/36, em 
# 

que foram partes, como empregado Jose Nunes da Silva e, como em-

pregador, Sotto Maior & Cia . Cita para transcrever um trecho de 

decisão do Conselho., trecho que escolhe de modo a satisfazer sÓ 
, 

o seu interesse e que esta assim redigido:-

11depois de ter affirmado em recibo, cuja autoria r 
-nao contesta, antes confirma, que nada mais tinha a reclamar da 

firma, não era licito offerecer reclamação, com fundamento nas 

leis de protecção ao trabalho." 

Mas, seguindo o seu processo maldoso de falsear a ve~ 
, 

dade, o embargante se esqueceu de dizer que Jose Nunes da SilVJ 

quando recebeu a indemnisação declarou que a recebia porque dei 

.xava expontaneamente a firma Sólto Maior & Cia. Expontaneamente 

- , -foi expressao de Jose Nunes da Silva, expressao que repetiu no 

processo em que foi autor . E, dizendo e repetindo o termo expon-
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taneamente dava prova de livre manifesta~ão de sua vontade. De

pois disso, invocar as leis para pleitear maior indemnisa~ão 

proceder deshonestamente, com o intento de avan~ar na bolsa do 

seu empregador. Foi, pois, para impedir esse assalto que o Con-

selho, justament~ se manifestou nos termos que o embargante tranA 
, 

creveu, alias, sem explicar bem a origem e deixando margens para 
...n. ... v duvida. O caso de s~~o Maior ·& Oia. nao semelhan~a com o caso em 

apreQo, em que o reclamant~sem contestar que tenha dádo quita~ão 
... , 

do que recebeu, tao so do que recebeu, apenas reclama, com funda-

mento no art. 89 do decreto 54 de 12 de Setembro de 1934, a sua 
, ... 

garantia de estabilidade, isto e, esse direito sagrado de que nm 

desistiu e nem renunciou, como quer que se admitta o embargante. 

No caso de So~o Maior & Cia. o empregado declarou e repetiu que 

deixava a casa expontane~ente e no caso que focalisamos o empr~ 

gado deixou-a obrigado, recebendo o ~e lhe foi offerecido porque 
N N # 

premido economic~ente. Portanto, a cita~ao nao causara effeito. 
, . 

Ella e de um assumpto inteiramente diverso do que tratamos e não 

se applica a este; naquelle, repetindo, o 'empregado agiu de modo 

expontanêo e neste agiu coagido por diversas razões e entre ellas 

a situaqão de penuria em que se enoontrav~ . O caso S~o Maior & 
... , 

Cia., porque nada se parece com este, nao devera surgir aqui, em 

confronto com reclama~ão outra que tem por fim o goso de uma pre~ 

rogativa~ue a lei outorga ao reclamante e de que n!o desistiu e 

nem renunciou. O texto citado a geito foi uma enscenação infeliz 

de quem o citou, por isso que, como se poderá ver dos accordâos 

referidos, não se enquadra, absolutamente,no proces.so em curso. 

A citação de artigo do codigp commercial, sem duvida, 
, 

fica muito bem para o patrono do Banco que e professor da materil • 
... 

Elle ainda nao se convenceu de que para dirimir os conflictos sur_ 

gldos entre empregados e empregadores ha uma legislaQão nova que 

não se subordina ao dogmatismo de codigos absoletos; parece não ~ 

ber que essa legislação mais humana e de amplo beneficio social é 
a que vig~ra, e, se o soubesse, devemos concluir, não estaria fa

zendo oi tação· tóra de uso para o caso, mas, se curvaria ante as 
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estipulações de nullidade expressas nos decretos:- 21.781 de 

23/8/32, art. 96; 22.033, de 29/10/32, art. 40; 22.979, de 2 

3~, art. 25; 23.104, de 19/8/33, art. 34; 23.152, de 15/9/33, 

art. 17; 23.316, de 31/10/31, art. 22; 23.322, de 3/11/33, art. 

22; 23 .766, de 18/1/34, art. 19; 24.696, de 12/7/34, art. 17; 

24.562, de 3/7/34, art. 23; 24.634, de 10/7/34, art. 11; etc.etc., 
# 

decretos qu~ seria longo enumerar. E, o reclamante esta certo, o 

Conselho não se deixar~ impressionar com a citação ~eita pelo 

illustre Commercialistarue se não desgarra do archaismo e rigidez 

dos principios que leciona. Aliás, se elle, ~tivesse aomenos 

lido Waldemar Ferreira, em sevTratado de Direito Mercantil Brasi

leiro, quando se refere ao direito trabalhista, teria aprendido 

que: 

11 Este novo ramo do direi to tem caracteristicas esp~ 
ciaes que o differenciam, consideravelmente, de todos 
os demais ramos da encyclopedia juridica." 

~ É portanto, fÓra de duvida que, para o caso interessa o 

direito trabalhista, todo elle de repulsa á convenções que burlam 

a sua applicação •. 

. Item 6~ - O patrono do B~o, neste item, diz que 11 o accordão da 

;a . Camara, cujos fundamentos o accordão ora embargado adoptou, 
.. 

nao se applica ao caso dos autos, por que foi proferido em rela-

ção a um f"unccionario que não deu quitação ao Banco empregador." 
, # 

E, disse mentira, so mentira, como vem fazendo ate ago-

ra. 

Senão vejamos: 

O presente processo foi julgado em 25 de Outu~ro do anno 

passado pela Egregia 2a Camara. Ella, com just~azão, adoptou pata 

o accordão que proferiu os fundamentos do accordão proferido para 

o processo 17011/36, julgado pela ;a Camara. Um e outro processo · 

são eguaes e de reclamação de estabilidade. A 2a Oamara não podia 

julgar d~utro modo o referido processo ·6.724137 porque não tinha 

conhecimnto da tal quitação que o Banco, sÓ depois do ju~gamento , 
, 

inopportunamente j1unto.u aos autos. E, a ninguem e permi ttido ad-

vinhar. Por isso mesmo a 2a Camara, fez muito bem, para o seu 



accordão, adoptar os fundamentos do que foi proferido 

so 17011/36. são processos eguaes e não poderiam, com justi~ 

ter solução differente. 

Mas, a tal quitação é nulla. Ja o vi~os em face do di~ 

reito trabalhista. Em face do direito commum, conquanto não deva 

ser invocado para os conflictos entre empregados e empregadores, 
\ , 

e tambem nulla, por isso que, como o embargado prometteu provar, 

foi dada \~b caracteristica pressão economica. 

Assim: 

O reclamante, dispensado do British Bank, como outros 

collegas seus, accionou o London Bank (incorporador do British 

Bank) para ser reintegrado na suas funcções. Estava certo dos seus 

direitos e não acceitou a indemnisação miseravel e illegal que 

lhe offerecia o empregador. E, não tendo acceito aguardava pacien_ 

temente que a justiça se pronunciasse a seu favor. Dias apoa dias, 

mezes apoz mezes esperou a decisão. Esta não vinha porque o Banco, 

lançando mão, de todos os recursos e todas as chicanas, promovia o 

seu retardamento. E a resistencia do reclamante foi cedendo. As 
N 

suas economias esvairam-se na sua espera, tempo em que nao conse-

guiu nova collocação. Estava pois, dando resultado o plano do 

Banco, o de cansar o seu funccionario e obrigal-o a ceder pela ne-

cessidade. Dias mais dias se passaram. O julgamento do processo do 

-reclamante foi . marcado, se nao me engano para 10, 11 ou 12 de 

Outubro do anno ultimo. Dinheiro ja não havia em seu bolso, mas, 
, N 

a esperança de decidir o seu caso, aguardava a reuniao da Camara 

que delle tomaria conhecimento. Esta se reuniu, mas, pela ausenc~ 

• do relator do seu processo, elle nao foi julgado. E, assim o re-

clamante, sem meio de subsistencia, ja não podia esperar mais. A 

sua familia estava soffrendo necessidades; elle, coagido pois, 

pela miseria economica, cedeu ao capricho do Banco e, a/~de 

outubro, recebeu as ferias que lhe tinh~sido negadas, o seu orde 

nado preso e a indemnisação, tudo na conformidade da le~ 62, de 
N , 

5 de Junho de 1935. Recebeu, deu quitaçao, mas, e preciso frizar, 

não renunciou ao direito de continuar o processo que inici~ra. 

Deixou que elle seguisse o seu curso para afinal emlrde Outubr~ 



ser julgado pela Egregia 2a Camara e ter, como de facto teve, 

nho de causa. 

Foi .em 28 de Outubro, portanto, tres dias 

gamento, que o Banco se lembrou de juntar aos autos o recibo que 

passára o reclamante. E, juntando-o depois, desejava que a mesma 

Oamara revogasse o accordão que proferi~~. No item 6, que ora co~ 

test~ extranhou o embargante que a Camara tivesse, como fundam~ 
to do seu accordão, adoptado os do proferido pela 3a Camara para 

um funccionario que não déra quitação ao empregador. Mas, para o 

· julgamento, porque não apresentou a quitação que tinha do funccfu 
. ,.. 

nario? Simplesmente porque nao a teve a tempo de apresentar; ape-

nas pelo facto de a ter recebido tarde, depois que o funccionario 

vencido pela situação economica precarissima, resolveu entregar

se ao manejo do Banco e dar-lhe a dita quitação. Mas, esta quita-
... ,.. , 

çao, obtida por pressao economica francamente evidenciada, e nul-

la. Resume-se ntum acto em que o embargado não manifestou livre-
~ 

mente a sua vontade, e em face do direito commum, como e sabido 

de todos, não tem qualquer valor juridico ou moral. 

Item 7~ - Diz o embargante que o accordão da 3a Camara ja foi e~ 
, 

bargado, estando pendente de julgamento. Esta e uma verdade do 

embargante. 

No item 8~, diz o patrono do Bank of London que a 3a Carnara, para 

chegar ~ conclusão que chegou, partiu da supposição de que a li

quidação do The British Bank of South America Limited não foi com 
, . ... 

municada a Fiscalizaqao Bancaria • . Accrescenta que se trata de um 

equivoco decorrente de uma informação capciosa da Directoria de 

Rendas Internas e mais que, para restaurar a verdade, offerece a 
~.()~41~~~ 

certidão clara e completa da mesma Recebedor!~~ mesma accusada 

de capciosa, em outra certidão que o Banco apresentà , seja impa~ 

cial e honesta. O que a Recebedoria affirma, inclusive na certi

dão que o London apresentou e que não contestamos, é que lhe foi 
~ , 

presente, para archivar, a acta da resoluçao de se proceder a 1! 

quidação. Portanto, o Banco communicou a resolução, em assembl~a 

geral dos seus accionistas, de dissolver a sociedade e liquidar· 
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as suas operaçoes. E, communicar a resoluçao de liquidar, e for-
~ ~ ~ ~ 

çoso concluir, n~ e communicar a liquidaçao. E, como se ve, 

insistencia do Banco, querendo impingir resolução de liquidar 
... , 

por liquidaçao, e grosseira e chega a ser estupida:. 
, , 

Essa insistencia e ainda o que contem o item 9° dos 

taes embargos que ••• não são bem embargos. 
, 

A parte annexa, copia fiel dos embargos oppostos ao 

accordão do proc. 17.0lYJ~proferido pela egregia 3a Camara, pÓ. 

de ser assim apreciada:-

Mataria apresentada pelo embargante, foi ella dividida 

em tres capitulas. No primeiro, o embargante analysa o accordão 

do Conselho Nacional do Trabalho (3a Crunara), o que faz dos itens 

1 a 28; no se@ ndo capitulo, consti tuido pelos i tens 29 a 42, · 
Eretende~ contesta:r o parecer da Procuradoria; e, finalmente, 

no terceiro capitulo, que vae do item 43 a 48, tira as conclu-
... 

soes finaes. 

Analysemos assim os ditos itens: 

1° - Porque transcreve o accordão, não interessa; 

O Bank of London affirma que o reclamante jamais foi 
seu funccionario. Esta affirma~iv!, que noo contestam~ 
era desnecessaria, sabido que e nao ter dito ou esor1-
pto, ja:mais· ao contrario; 

4° - Estes itens são contraditados pelas provas dos 
autos, 17011/36 onde se verifica, oom exhuberancia ex
traordinaria, que o Bank of London absorveu o British 
Bank; 

, . . , 
Neste item, a falta de um ar~ento serio para contes-
tar o considerandum do accordao, o patrono ~o London, 
em recurso pouco usado, diz <p.e dito accordao "consti
tue" um man:H' esto, grave e clamoroso erro judic!_ar~o". 
Isto, positivamente, importa numa desconsideraQao a 
Egregia Oamara, onde, temo2 a certeza, asse~tam homens 
de consciencia e illu)Jtraçao bastante par8\Ua2 incidii'Eill 
no pre~endido erro, so ex:tstente na imaginaçao de quem 
se arvora em juiz dos juizes; 

6° - Não ha que contestar; 

7° A!lude o embargante aos con!idera~da 4, 5 e 6 do acco~ 
dao, para concluir:- a) a nao existencia, na fiscalis~ 
ção bancaria, que o British Bank tenha modificação es
tructural; b) que 2 Anglo South American Bank adquiriu 
oNcontrole das acQoes do British Bank; e c) a liqu1da
Q9.0 volunte.rie. do British Be.nk, de119erada. em 13 de 
Agosto de 1936, nro foi communicada a Fiscalização 
Bancaria, como preceitua o art. 17 do Dec. 14728, de 
16 de março de 1921. Esta conc1usao se impÕes, effe
ctiva:mente; 

8o 
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Manda o patrono do Bank of London q1e se conclua 
"que o Bri tish Bank continÚa a funccionar regularmen 
no ~rasil, devendo, por isso mesmo, elle British Ba 
e nao o embargante, ser condemnado a readmittir o seu 
funccionario :eorventura dispensado sem justa causa" . 
Desta conclusao , ante o que na verdade conhecemos -
11 RISUM TENEA'l'IS AMI CE? 11

} 

Realmente, o Banco não communicou a liquidação, mas 
como diz o Sr. Minist ro interino da Fazenda~ em 30 de 
junho , de 1937, communicou apenas a 11 resoluçao,em as
semblea geral dos seus accionistas, reunidos em Lon
dres, de dissolver a sociedade e liSuidar as suas , 
operações . 11 E, co~icar a resoluçao de li!Juidar, e 
preciso convir, nao e communicar a liquidaçao; 

O patrono so Ban9o, esclarecendo que a Fiscalização 
Bancaria nao est' a cargo f}o Bm. co do Brasil, escla
rece que ellaesta affecta a Directoria de Rendas In
ternas, como estabelece o Decreto 24.036, de 26/3/34· 
Esta affir.mativa est! em evidente contradição com o 
que se encontra no item 9°, em que o embargante es
tranha "que o accordão se fundou no officto das Ren
das Internas, a folhas 251 a 25lf" . E, se~ verdade 
que a Jiscalizaçao Bancaria esta affecta a Director1a 
de Rendas Internas (Dec. referido), porque não se ba
sear o accordão naquella Directoria?, a unica compe
tente para dar ainformação; 

O Bank of London insist~ em dizer ... " que existe um prq_ 
cesso regular relativo a liquidaçao do British Bank 
e, desse processo, constam, desde setembro e outubro 
d2 anno · passado, a acta de liquidação e a procura
çao, ••• 11 Mas, :vara esclarecer, re:eetimos que. o que 
9sta archiyado e_a acta da resoluçao de se proceder 
a liquid~çao e ~ao , como affirma o Banco, a acta de 
~iquidaçao . Alias, este documento, a fls . 35 , foi 
a:eresentado pelo reclamante Francisco de Paula Rei
mao Hellmeister, no processo 17 .011/36, constando de 

um exemplar do 11 Diario Official" , de são Paulo, de 7 
de novembro de 1936; 

13 e 14° - ~ates itens nã~interessam, pois, como se ... poderá ver, 
e mataria que, pelas provas dos autos, nao vale a 
pena discutir; 

Dizendo que o accordão se apoia em noticia de , jorna~ 
o patrono do Bank of London conclue que isso e 'uma 
n9vidade sem par n9 mundo inteiro" •. Es,queceu- se, po
rem, que o jornal e o ''OFFIOIAL11 dos in~lezes e, pa
ra elles, tem o mesmo val9r que , para nos, o nosso 

11 Diario Official". Assim, e o proprio patron2 dos in
glezes do ~~n~o~ Ldflcl~>l'J quem achincalha o orgao offi 
cial do~ britani cos . Cont!nuando, ainda insiste e se 
refere a ... acta de liquidagao . Esta, como consta dfB 
informaçoes officiaes, nao existe . O que existe e a 
acta da resolução de liquidação; 

~ , 
O que se ve, n est2 item, e o advogado do Bank of Lon 
don, por declaraçoes suas, desejar provar que o jor-- ... , nal que noticiouNa ~bsorpçao nao e offioial . Isto, 
evidentemente, nao e o que nos informa o offi9io do 
Banco do BrasilL em que d~cl,ra que o jornal e para 
uso official. Tao pouco nao e o que se le no proprio 
jornal . O advogado, reconhecendo a inutilidado do ~ 
esforço, sem outras razões, se detém analysando lexi 
camente a palavra "absorção" e affirma ser ella des: 
conhecida na linguagem technico juridica . Mas, o me~ 
mo advogado , em outr2s itens, a emprega com o signi
ficado de incorporaçao; 
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Da leitura deste item o que se ve .e a aff1rmativa 
que "os estabelecimentos do British Bank não exis
tem mais", o que se não contesta, porque, de facto, 
o :8Ati}Co/1W#04Ni ncorporou o Bri tish Bank. No i tem 
8CZ, _ o IJlesmo advogado conclue "que o British Bank 
continua a funccionar regularmente no Brasilt de
vendo, por isso mesmo, elle British Bank e nao o 
embargante, ser condemnado a readmittir o seu func_ 
cionario porve!!tu-,a dispensado sem j~sta causa". 
Esta contradiçao,e significativa e nao precisa com_ 
mentario. Acc~ntua, ainda, o mesmo advogado, que o 
8,..kofL.~•~()(( '- j a pagou mais de 5 . 000.!.000$000 e que o 
reclamante Francisco de Paula Reimao Hellmeiter tem 
areceber Rs.53:272~500, e que nm, recebe porque não 
quer. Esta allegaçao constitue mera demagogia, em 
que o Banco quer resaltar a sua grande generosidad~, 
quando, pagando aos funccionarios que elle atirou a 
rua, mesquinha e irrisoria importancia, ainda vem 
choramingar e dizer que11 o bancaria Reimão tem a re
ceber Rs . 53 :272$500, que não recebe eorque não que!:'! 
O embar~ado, e preciso esclarecer, nao recebeu e nao 
recebera os ossos que lhe atiram como sobra do pan
tagruelismo, porque lhe assiste outro direito, mais 
sagrado, o direito da stal]ilidade funcçional, com 
suas consequencias. E ta e a verdade nua. E, em la-
gar de dizer que pagou Rs.5 . 000:000$000, porque não 
esclarece o Banco a differença de pagamento feito a 
brasileiros e inglezes? Onde asua coragem par~eve-
lar a desigualdade? 

, N 

Menos ver dadeira e, igualmente, a allegagao deste 
item. Ninguem ignora como foram e como sao os sub
terfugios e os meios de qu e se serviram os dois ban 
coa (British Bank e ~~n~oflõn~oh) para obter~s -
clientes do primeiro, a transferencia na continua
ção dos seus negocias pelo segundo, na conformidade 
das cartas trocadas e que se acham nestes autos. A 
affirmativa do advogado toca as raias do escandalo; 

19,20 e 212 - O Bank of London, ne~tes itens, limita-se a in
sistir absurdamente na tecla de que nada tem a ver 
com os funccionarios do ex-British Bankt por motivo 
do desapparecimento deste. Esta parte nao comporta 
quaesquer considerações, elJl virtude das provas em 
contrario, sobre asquaes ja se manifestaram as egr~ 
gias C amaras do Oonselh o Nacional do Trabalho; 

-· 
22° - Na discussão do assumpto da existencia da liquidação 

do British Bank, para o fim de acarretar a ~erda da 
estabilidade, maliciosam ente aproveitando so a par~ 
que lhe int eres sa, o advogado do London supprimiu o 
final doNart. 92 do Dec . 54, que expl!ca, claramente, 
que se nao deve entender por liquidaçao a transferen
cia de negocios, etc. etc. Este facto, como se perce~e 
claramente, teve intuito pouco sincero; 

23° -Insiste o Bank of London em que o British Bank foi li
quidado e os seus funccio~ar1os, por is~o mesmo, perde 
ram a estabilidade. Como e verdade, esta provado e com 
provado que não houve 11quid!ção e s1m transferencia.-
0 que diz o Bank of London nao passa de demagogia inu
til, infantil, se,'Jcommentarios, porque redicula; 

o 
2~- - O Bank of London, pelo seu patronaL contin~a desespe

radamente pretendendo provar que nao houve incorpora
ção, nem fusao, nem absorpção, nem o que quer que fo~e. 
E, desorientado, pela impossibilidade de desfazer as 
provas dos autos, contrariando a sua analyse lexica, 
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f~ita no item 16, do termo 11 absorpção11
, em que mostro 

nao ser elle conhecido na linguagem technico juridica 
esquecendo o mesmo de sua affirmativa, emprega o me . 
v2ca.9u1o "absorpgão", que antes repudiou. A desorien 
çao e flagrante; 

27°-Nestes itens, repete a mesma aleivosia do item 17, isto 
é, diz que os bancarios per ·leram a estabilidade em face 
da liquidação, mas , ~t~~~~~ . mente~ não cita da ~emna lei 
segunda parte, ~ e nao considera Como liquidaçao a ex
tincção de filiaes, agencias e serviços bancarias annexos, 
nem a simples transferencia de propriedade do estabeleci
mento". E, para fortalecer o seu embuste, o Banco de~rpou 
o parecer do Dr. Laudo de Camargo, omittindo o seu teor 
apenas o trecho que lhe convinha. Felizmente, o Conselho 
sabe, na liquidação voluntaria, aindemnisação, por petdas 
e dam~os, sere. arbitrada em juizo. Apenas na liquid~çao 
por força ~aior ou por impossibilidade de continuaçao dos 
negocios, e_ca9ivel a indemnisação do art. 1° da Lei 62. 
Mas, ess~ nao e o caso do British Bank. o_emp~egado, com 
direito a estabilidade,sem falta grave, nao pode ser afa~ 
tado do serviço, a menos que o empregador lhe continue p~ 
gando os vencimentos. 

28°- O embargante insiste em negar a sua responsabilidade que.~ 
to aos funccionarios do ex-British ~ank e julga que tal , 
ficou provado, com os embargos que ora contestamos. Mas, e 
natural a obcessão, ella é propria de quem, "a todo panno", 
procura contrariar a evidencia dos factos e obscur9cer a 
verdade. O inverso do que affirma o embargante esta prova
do, comprovado nos autos e, sob a .~esponsabilidade do B'nk 
of London, consequente da encampaçao do British Bank, ja 
se pronunciaram as Camaras do Egregio Conselho Nacional do 
Trabalho . A affirmativa do embargante não precisa de con
testa.Qão. 

29 a42°-Nestes itens, o patrono do Bank of London analysa o pare
cer da Procuradoria. Fugimos ao commentario dos seus di·ze-- ~ res para, nao invadindo seara alheia, deixarmos a propria 
Dra. Nathercia a defesa das suas argumentações, deixando
lhe, ipso-facto, a opportunidade de, mais uma yez, com a 
profundeza de conhecimentos juridicos que lhe e peculiar, 
rebater as investidas tendenciosas do Bank of Lond2n,,.se!R 
pre avido em achincalhar os nossos tribunaes. E, nao e so, 
defe~dend2 e reaffirmando . as suas brilhantes argurnentaÇoes, 
de pe e nao attin~idas, pelos arremessos inexpressiyos dos 
seus atacantes ira, certamente• dando-lhes uma licçao de 
delicadeza, dar-lhes nesposta a grosseira e inqualifioavel 
attitude, quando escreveram: 11 Si cette chanson vous embête, 
nous allons la recommercer". Da leitura dos embargos do 
Bank of Lo9don, refere~tes ao parecer da digna Procuradora, 
ficou em nos a impressao de que PARTURIUNT MONTES RIDICU 
LUS MUS NASCETUR ••• 

Nada temos a dizer em relaçã9 a es~es itens, portanto, no 
que se refere ao primeiro, ja deixamos resposta em itens 
'nteriores e, aoNsegundo, em que pese ao advogado do Banco, 
e uma arma que nao lhe serve, vindo apenas,.trazer maior 
somma de argumentos a favor do reclamante ora contestante. 

~ N 

Encontramos, nestes itens, uma argumentaçao fa}ha, em que 
pretende o Bank of London dar roupagens novas as peças ve
lhiss~mas, destituidas do menor valor para a presente cau
sa. Nao podemos comprehender como um velho advogado, do f~ 
ro da Capital Federal, pretenda fazer passar como documen
tos novos, para um recurso de 1nstancia s~perior, pareceres 
de juri~consultos rel~tivos a uma causa ja julgada. Real
mente, e estranho e nao podemos atinar, com esse passo em 
falao, dado pelo eximio e habilissimo causidico. Desculpa-
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mol- o, no entanto, pela obcessão em que se encontra, de 
querer, com agua fria em pedra d~ra, affirm~r , a toãq 
transe, que o Bank of London esta com a razao, que os 
expregados do ex-British Bank devem satisfazer- se com , , 
grande generosidade deste Banco, que lhes da regia in
demnisagão . Affirmamos, ainda, que o segundo documento 
.!lQ.!Q, a certidao apresentada pelo Ba9k of London, em 
resposta, a pedido do ~ri~ish Bank, a Directoria ~e Ren
das Internas, tambem na9 e documento novo . Elle ja consta 
do processo 17 . 011/36 , a fls . 247 deste, a resposta dada 
em 30 de junho de 1937, ao Sr . Ministro do Trabalho , pelo 
Sr . Ministro interino da Fazenda, que não existe communi
cagão da liquidação do British Bank, ou, textualmente : 

11 PQR EMQUANTO, CONSTA APENAS N~STE MINISTERIQ A COMMUNICA
ÇAO DAQUELLE BANCO DA RESOLUÇAO , EM ASSEMBL~A GERAL DOS 
SEUS ACCIONISTAS, REUNIDOS EM LONDRES , DE DISSOLVER A 
SOCIEDADE E LIQUIDAR AS SUAS OPERAÇÕES" . 

VIII 

O FACTO PRINCIPAL 
... , , 

O que interessa mais napresente questao, porem, e saber-
, 

se qual o direito que assiste ao reclamante, ora contestante, de 

ser transferido para o Bank of London, com todos os direitos que 

lhe eram inherentes no British Bank . 

Mais argumentos não precisamos adduzir aos dos discursos 

proferidos na Oamara dos Deputados, aos do bri lhante parecer da 

Procuradoria des~e Conselho aos consideranda do accordão de 10 de 

agosto de 1937, da Egregia 3a Camara , publicado no 1'Diario Offi 

oial11 de 3 de setembro, além de outros accordãos da la e 2a Cama-

ras . 

Em frente á ~gislagão trabalhista são incontestes os di 

reitos do reclamante, de accordo com a sua petigão inicial, para 

ser reintegrado no Bank of London, successor do British Bank. 

E, esse direito, tanto mais sagrado e inviolavel se tor

na porque reaffirmado na novaConstitui ção Federal de 10 de novembuo 

de 1937) em seu art . 137, letra g , que diz : 

"nas emprezas de trabalho oo ntinuo, a mudança de propri e
dade não rescinde o contracto de trabalho, conservando os em 
pregados para com o novo empregador os direitos que tinha an 
relação ao antigo" . 

IX 

EM CONCLUSÃO 

~ ~ N Em ~ace do exposto , quer nas contestaçoes dos embargos, 

quer na contestação ao annexo offerecido pelo embargante , é de se 
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esperar que o Conselho Pleno do Conselho Nacional do Trabalho, 

, 
jos membros ja se manifestaram sobre o merito da causa nos d 

aos processos que foram submettidos ao seu conhecimento em 

simples, 

rejeite os embargos 2PPOstos pelo Bank of London, para, 
confirmando o accordao de fls. da 2a Camara, determinar 
seja reintegrado o reclamante nos serviços do Bank of 
London and South America Limited, successor do British 
Bank of South America Limited, de accordo com o parecer 
do Sr. Conselheiro Revisor, com os vencimentos, vanta
gens e mais direitos que gosava no The British Bank of 
South America Limited, recebendo, tambem, os ordenados 
atrazados, durante o tempo em que esteve afastado da 
actividade pela susp~nsão dos seus vencimentos mensaeso 
Assim decidindo, tera o Collendo Conselho Nacional do 
Trabalho se pronunciado com a mais extricta justiça 

Prc~idenJe 
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lLQ._ 6 _]L~_). o 

Proc. l 7 .0ll/3b 

VISTOS, RELATADOS E DIS CUT IDOS ê s t ~ s nu t os ele r ecln
DflÇDO , ora er.1 1' curso cl · IÚ)nrgos e1 qu~ é en·o[l.rgnnte o The Bn.nk 
o f Lon o n nnd Sou th An~ricn Li ui te<1 , e e eulw.rgado FRAIJCISCO DE 
PAULA REIL'iÃO HELI111E IST~H : 

- @.LA TÓRIO-

~Terceira C~c~ra d~st Consel~o, pelo Ac6rd~o ~e f ls. 
265-26g , conhec endo _c9.n reclFU lf1.ÇPO f ornula<'1.n pelo orn er:tb~rg.r1c1.o FRAlJ
C I SCO DE ?AULA REII 1AO HELLl ·iEIS'!:ER, pelo no ti vo de <1erü ssfl.O de eupr.ê_ 
g Fldo do The British Bnnk of South .Ar.Jerica Li niten , r esolveu <1etb r D1_ 
n Rr sua reintep;r nçno no s s r-;rviços do The Bank of Lonnon nnd South 
Anericn. L1r.li ted, con os vencin entos e vnnt ngens q <le tinha no The 
Br1 tish Ba.nk, r ecebendo t n.nbe r.1 os o;-de n nçlos n trazados durPnte o ten 
p o e hl que esteve nfns t a no. 

Ao ncÓrõ.ão <'l.n Terceirn Cn.nnrn of ereceu o Bnnk of Lon 
don o s enbwrgoÂ ne f l s . 271, contes t nn.os pelo Er ·."br> r gt'lc1 o a fls. 365, 
levrmtA.ndo ê s t e H preli r:.1inP.r de n~o seren a<'l!1i ssi ve is os referinos 
e .-.b prgos, po r f ro l t n de 0ocur.Jento novo e poroue a r.JRtério. de c11rei to 
Rr ticulR da n~o ti nha procedência. 

Isto posto : 
Pr e l1r .innrnente 

· Consi0 erAnrlo que 1 nf'l forhl.a do § 4º do flr t. 4º do De
creto nQ 24. 7g~ 0.e 14 <'1.e j ulho àe 1934, as dec isÕes QRS CÂ.IJ11Y' PS 
s a o susceP,t iveis d t<IDb F1 rgos pf'rR o Con s eP·o Ple no, desde que 11.rt_l 
culem ma t eria 0.e dirL, i to ou venhar.1 ac or.1pan~.A.do s de docunento novo; 

, ; 

.Q.onsin~rrª-º. que , al~r.1 dn longH n.r ticulada oa t eria de 
direi to, os er:1b 11.rgos de f ls. 271 SRO ncoopanhados de um docur.1ento 
nove, fls . 299; 

Considerando que, Rrticulada cono se acha a longa oa
téria de direito, nco1:1panhada <'1.e docuL1ento novo, ir.Jpossivel seria, 
comq pretenc1e o eobargado, que, se r.1 o exar.1e dê se~ docur.Jen to e da ,. 
ma t e r ia. de direito, se pudesse decretar n pr ocedencin ou iopr oc eden 
cia dos embargos; 

Çonsidernndo e stA.rem os emb; •rgos enquA.clr.qdos na Lei 
e na Jur1sprudencia, por unanioidade de votos, despr ezando a pre
liminPr, passR o Consell1o a resolve r 

De rneri t is_ 

Con s i n.eranà.o que fl Terceira CÂ.mnr fl. pnra r.ecidir pe l a 
procedênciA. dA. r eclRJ'!lfi.Çfi.O QO er.ibn r gado contrf'l O embR rgante , funda
se n.qs informaçoes _que lhe forno pr b stnc~ n s R fls . 251 1 e, por for
ça dessns informaçoes , declnr : 

- ; -I) ~ Q,ue A. liqu~<'laçao "{Oluntnrin do Bri tish Bnnk nno foi conun ice.-
dA ~ FiscRlizRçno BRncRria , confor1re o pre vis to no ~ecreto nQ •.•. 
1~.72g, de 16 de onrço <1e 1921; 

II ) - que nio tendo proced~nciR, no Brnsil, n l i qui <'laç~o volunt~-
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r i a do Bri tish Bank, por fn l t n de obs :r v~.nc ia do De c re to nQ 14. 7 2ES 
àe 1921, o Bank of London ficou Sd do o. r Ptri z do Britl s h Bank, e, 
COf:10 t nl, r esonsnvel por to c1 os OS B t ~ US n ,gÓciOS e COmpron i SSOS no 
Br ns il; 

I I I ) - que o Bank of Lonnon s uc edeu e A.b s orvet; o British Bank fi cnu 
<'l o por isso r c s pons;,ve l p or t onos os seus n ·gocio s , entre os qurüs 
f i gur A.m o s conpro ni s o s e n s gF~ rrtntL . s l t;t-; is no s enpregr<'l.o s do 
Briti sh BAnk ; 

Consi~ernnno, no entre t nnto, que , dennt e <'l.o do cu mento 
de f l s . 29 9 , o r n ofer ci<1 o pelo eEio . .., r grmt e ~ of LonnoQ, corJo de 
a n t e nem11 is r1 ocuoento s f i gu:rPnt e s nos Ruto s , e n pur p_ nct: 

I ) - Que o Br i ti sh Brmk , er.1 4 <'l.e se t enbro ne 1936 e 2 de out;ubro à e 
1 936, conf orr.1e n s p e tiçõ s f ichnnn.s ~ob os ns . _6 :5 .230 e 73.43 2 1.. A. r.1-
bFls à.e 1936 , r:1uit e Ant e s <1A. r e cll.l.DA.ÇRO e ne c isao d11 Tercei;-a Cnnn.r n , 
hA Vi R cw1prido o <'l.e t r mi nndo no Dec. nQ 1 4 . 728 de 19 21, àando en trn 
<1a na Dir ·teri A. d e Re ndA.s Int er nRs à.os <'l.ocummto s l egn.i s , e speciA.l 
r.le nte d A. ntn <'l.n liqui0F~ç no e o o.rqu ivrtr.tento d Fl. procurnçÃ.o dos liqut 
0nn t e s constituidos procu;-~dore s no Br ns il; 

II ) - que a pnr ti2ipnçiio e nr quivamento das nt as ,e mA.is pnpe i s re f§. 
r e n t e s a liqu iq_ ç o.o do Brit ish BMk diretnuent e a Dir e tori a de Ren
das Interqns, e r i gorosarllen te l ,;;gul, po r qw=mto, nn formn dn l e trn g 
do Fl.rt. 96 do Decre to nQ 24. 036 , de 24- _<'l. e rJn.rço de 19~4· , cab~ à nl_!! 
d idn Dir e toria o serviço de fi s cnlisnçRo ba ncari a , a l eo de nA.O mais 
existir a Inspe toria de Bn.:r.. co s r ef .r i \1R no Dec r e to nQ 14 .728 de 1921; 

III) - que prova <'l.o t er o Bri ti sh Bnnk cuopri do o d.e t erninado no De
creto nQ 14~728 de 1~21, p la pnrti c ~paç -o e Rrquivnoento dos atos 
da liqu ido.ça o volt;nt Fi ria nv. :r_:ef)f' r t 1ç a o e er1 t~mpo coup etente no Br!l 
s i l, ipso f a cto, e for a fi . duvida a i n subsi t e nci a dos na t ivos pe
los quais n Te rceira CnmA.rn j ul gou pro c e den t e a r eclru.1n.ção ; 

Cons i dt: r nnclo que no proc esso ã.o há pr ov . de se r o 
Bank o ~~don suce ssor do Rti vo e do pa ssivo do Br i t ish Bnnk; 

Cons i~ndo qu e , er.1borl_?; o )::3 . nk of_ Londo n s ~ ja um do s 
ma iore s n.cioni s t ns Clo Br i ti sh BfJ.nk, n o e , ~ n"'::r· e tnnto , o unico r~ 
c i on i s t a como pr . t endern.t.. poi s , s~gundo n pr~~r l. n atn <'l.n. as s er:lblefl 
ou e r e solveu a li qui r nç no volunt(l r io no B::.•i tisi1 E,:.mk . cel ebr nCln em 
LÇ? n <lre s, no <Un 13 d Ago s to c1 1936 , con"8 t .J. .t..-P~l-ou'én os , r exi s 
t enc i a de s e t e outr os acioni s t as (ver c erti~ao d i f l . 149-1 51 ); 

, 
. Cons i d rRn0-o nl eo ~.iss o, c o .. o e s cl : r~ c e o i t r.:1 H do 

documento de f l s . 253 , e T'l fl ntn pos '·e:rior n .sse r'lble , qu rmno o Bnnk 
of London , adquir i m .o ações , pns sou n s e r o nnior , .cioni s t a , nÃo-
c omprou nem se tornou propri ~.~ t n.rio da t otnl i Cl d.'1.s ações , por i s
so qu e , Rcrescent n o r · f .rido nocunento, outros nc i on i s t R. s nincln e 
)('18 t e r.1 ; 

Co nSli.J:.Bl!dO que , qu ..... nto n n.l eg <'l.a fusfí.o ou inc or oor.11 
çfío do Bri tisl. Ban~ o ~ o~ndon, provns pos i t ~vn.s exis t en r.e
mons trando A. sua nno r e n l isar.; ao , conform e f'S c ertidoe s <le f l s . 133 , 
148 a 152 , 29 ~ e ou tras ; 

p ons i n · r n 1do que , n C? toc11nt . n ur.1a publicnçFí.o fei t e. 
em Londr es , & l 23 de j u l h o n e 1936 , fls . 238 , onde se di zia qu e o 
Bri t ish BA.nk seri n suc edic1o e:. l b s orvic1o pelo · 1l.Q_nk of London, ne -
n1n~m valor jurid ico pode se r C: ado R serne l hnn t publ icaçuo, por4ue, 
a leo <'l.e, s obr e o fP to, naf n t e r s ido r es ol v ido pelos veio i s tn.s ,nn 
prÓ prio. r' t H d~. nsser. blén r enliznnn po s te i orrJente, is to é, em 13 de 
,')gos to ne 193 6 , t nr.1bem em Lonnr e s, f ls . 149 v, é expressnr.1ente <'l.e-
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cln.rnaM que o British Bnnk entrou eo liqui<'lo.çito e nno foi sucedino 
ou A.bsorvido por outro Bnnco; 

Considern ndo que, nos cnsos de,fu~ão ou incorpornçno 
0e <".uns ou raFüs socie<'l.ades anÔnimA.s er.1 urJ so, e prec i so que cR<'I.n 
uma nelns, pela sua assenblén gernl de Fl Cioni s tas, delibere RS res
p~ctivRs condiçÕes, e, oonsequente oente, na espégie, pRrn A. absor
çao <1o Bri tish Bnnk pelo Bnnk of London ern ois ":; er a prova <'I.A. Huto
risA.çÃ.o elos A.cioni s tns ne~sn.s duas sociedn.~es, ouito especiA.leente 
do Bank of London, pois, este, pelA. absorçno, seriA. obrign.do A. n.ss!!_ 
mir r esponsR.bilidRdes que <'l.enA.nfu.l.vA.m de po<'l.eres especiA.is e expres
sos dos acionistas em Fl.ssembléa geral préviA.r'lente convoca<'l.a; 

Considernn<'l.o que nRo constando na ~ ta na assembléa dn 
liqui0e.çno do British ~~ f ls. 14S n 158, t er fica.g.o a c~.rgo d~ 
Bank of London qunlquer ~ e spon 'i A.bili cl~de, ou, como ja foi dito, nno 
exi stindo quP.lquer ref erenciA. <'te ser este Banco sucessor naquele, 
não é licito consi<'l.ernr o British Bnnk pre<'l.ecess or no Bank of Lonqon 
par . os fins das r e sponsnbilidP <'l.es n.af decorrentes; 

Co ns iderA.ndo que, segundo os docur11entos constantes 
dos au~os, especialmente A. ata da liquidação voluntária, fls. l~S a 
15S, nao exis t e entre o Bank of London e o British Bank a rel~çao 
entre o adquirente e predecessor do direito, isto e, a sucessao Ju
rÍdica, fA.~o só verificndo no caso de norte do predecessor ou ai~da 
na. aquisiçao do ativo e pas s ivo de un estnbelecimento, se r.1 soluçao 
de continuidade de sua viela jurÍdica e seo quebra do vinculo social, 
especialmente nos cA.s os de fu são de duns ou me.is sociedades ; 

Consid rando que não havendo prova de ter o British 
Bank sido absorvido, encampado ou sucedido pelo Bank of London, nRo - .. . se pode r esponsnbilisnr este pelos atos pr;l.ticados pelos liquidan -
tes daquele; 

Conside~ando que o nritish Bank , eoborn eo liquidação 
amigR.vel, tem e continua a t er sua per sonnli c'1 de jurÍdica; 

Considerando que a conden~ÇRO do Bank of London em 
readmitir quem nao foi seu empregPdo, nao pode prevA.lecer; 

Consi<'l.er.qndo que ~- r eclama çfi:o do,. er:1bA.rgado con trn 
quem nunca foi seu empregndor, e f to de releva.ncia, po i s , cor:ren
do o proc .sso contra o Bank of London, nRo se ouvindo os liqui n n
tes do British Bank, chegou-se a situAção de não h A.ver prova do tef! 
o o de ser'viço do er.1onr gFidO, fn to sobre o qunl nfl.<'l.a podia pro v r o 
dnnk of London, por não ser o eopr t::gndor e SUFI defeza t er fie do 
nds tri t a ao cA.so da pseuda sucessão; 

Cons1d rando, portAnto, que nA. hipÓtese de t er o em-. ~ 

onrgA.o.o o tempo de se r viço Rssegurntorio da estR.bili0Ade e, pelo mo 
tivo da liquidnçRo e f echA.oento do British Bnnk , qunl quer direito -
l he A.ssistir em face do disposto no nec . nQ 54 , de 12 de s e t er1bro de 
1934, ou de Lei nQ 62, de 5 de Junho de 1935r sua reclnm~ção deve
ria ter sido cont ra os liquidntnr l os do ~ritish Bunk e nao contra o 
BR.nk of London; 

Qons id .~" nn<'l.o que o 1Snnk of London,, _erJbora s ndo acio
ni s ta do ~ritish :eank , sociedade orn eo liquiC' nçao, nao respon<'l.e pe
los A.tos pra ticados !) elos liquic antes, sun responsabili{taé\.e não pas
sa da quota do cnpitnl repros nt ado pel s açÕes de que é possuidor; 

Cons i derando que o fnto do ~~ of London, ser acio -
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n i s t a do Briti sh .1Rnk nno i mportn · outra r c s pons nbili 0nde , pois n ~ 
soci e nnnes subsistem i nc1.euencl ente nente unn élJ.l outr F1 , c on v ic1 Ft pró
)ri ~ , n~o se co nfunnindo ~uns pe r sonuli ~n~ e s O l repres entnç~as l e

€!'Ris , po~en~o r.~esno , como ocor r e er.~ ontr P.s s ocie0.nc1e s , se c'n:c o ~D. 
t o n.e pmbns s er em ncion i st ns unn ne ou trFt , re c iproc nrwn t :· , :. s to e , 
o J_,onnon poel i n. se r nc i on i s t a. do Eri t i sh e ê s t e naque ls , .1.0 me8!t :J 

t empo, s en qu e s e confunéi i sser!l n.s pers o nalidn~es ou reco :msrol"!.!. :j.e~ 
el e s ; 

Co ns i derando, fi nAl mente , o on i s qu e dos auto s c ons
ta , esp c i nl m nte a prec nri a. prova que se quiz f nze r con ch eque s , 
ci rcul nr e s e folhe to s , con o beo op i nou a Procuradori a n fl s . 205 ; 

R E S O L V E J[ os r.1ei.ioro s do Conse l Lo Na.ci onnl c'l. o 
Tr )btüho , r e un i dos em sessaopl ena , por caio'r ~R ge votos' re c ebe~ 
os eh1b a r gos de fl s . 271 pnra , !:e forr.1ando o Acor da o de f l s . 265-2bS , 
j ul gn r i mprocecl ente f1. recl n.r.w.çao contrn o embFtr gnn te The Bank of 
Lo ndon and South Americn Limited . 

Rio de Janeiro , 23 de nbril de 1938 . 

a ) Frn.nc isco ~n rbo zn de Rezende 

n ) Gunlter Jo sé Ferre irA. 

Fui pres ent e , a ) J . Leonel de Rezende Alvio 

Pr es i den t e 

Rela tor 

ProcurA no :r 
Gernl 

Publicado no DiÁ.rio Oficinl er.1 1 0 de Junho ele l 'f-3 8 

Confe re com o origi nA l , 
Rio, 15/ 6/ 1938 . 

. • _.,; ' 
'/ -·· / / ... ., •' . ..:.....:..:__ ;' . ' , . ..... •' . - . . .• _. ---~-

~ .. Judith Fndrenoss ó Te i xeira. Pinto · 
Escrit . C1 . G ... , . 
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JS/El . 
O sANTOs 1:-

~ ~'Y\ 1(. 
)V ADVOGADO ~O 

RUA DO OUVIDOR , 50·2 ! 

TEl. 29 · 0751 

El.EVAOOR 

~o. Sr. Presidente do onselho Nacional do Trabalho: 

Processo n. 6. 724 de 1937 . 

T.HE BRITISR BANK OF SCUTR AMERICA LIMI • nos autos do 

processo n. 6.724 de 1937, em que é reclamante FRANCISCO P ULINO 

NETT , satisfa?.endo a exigencia da Procuradoria, offerece, com es

ta, o recibo original, firmado pelo reclamante, com a firma devida

mente reconhecida, e pela qual o mesmo reclamante, tendo recebido 

a indemnisação a que tinha direi to, deu plena e geral quitação ao 

supplicante, banco enpregador. 

Nestas condições, requér se juntem a presente e o doeu-

·" menta e procuraçao que a instruem aos autos do processo supra refe-

rido, para os fins de direito . 

Com o recibo referido e urna procuração 

Pede deferimento. 

- l?u--. . . 



Recebi do The British Bank of South Amerioa Ltmited,~ liquida-
~ J 

-çao,a quantia de Rs781 700.(seteoental e oit nta e um mil e seteoen 

~e s),oorrespond nte ao m u ordenado d 21 (vinte um)dias do mez d 

{ 
. OU.tubro ·4e 1936,maia um mez, e mais a quantia d Rs.233$000, (duzentos 

n ~ ! J 

1 
, trin~~. treis milreis)oorrespondente a quinze dias de f4rias que 

I·. ) I 
J t,CL.• deixeL 4. goaar,e maia a quantia de Ra.3: 728 00, (treis oonto6 sete-

. ' 
: I ! 
: ~ 

.'• 

e e oito milreis)indemniaação a que tenho direi*o nos 

de 5 de Junho de 1935,e, retirando-m assim pago 

The Britiah Bank of South Amerioa Limited em 

.15 200.Federal 

,· 



U. LUIZ CAVALCANTI FILHO 
TABELLI.I.O 

B9, MIGUEL COUTO, 39 

Tele phone 28·8909 

I 
j 

I 

I 

1 : Estados 
o.ot:õ 

Certidão 

u.-
(-2/~ ... 1 

Eu, Dr. Luiz Cavai anti Filho, Servenluario do 17.0 Offi · io cl Nota de ta idade do Rio de Jan iro, 
) rtifico que, revendo o livro de pro uraçao deste 'a rtorio, n ll e a folhas acha-se lavrada a pro urn ao el o 
eor seguinte : 1 

1 

e onhecido como o proprio 
pe rante ell as diss' 

1 

.· 

l.L 
Procuração bastante que faz 

, 1 • 

lo de Nosso nh or 
, nesta idade do 
com a outorgante 



concede todos os poder s, em Direito permittidos, para qu , em nomo dell Outorgante , como se presente fos e , 
possa em Juizo ou fóra dell , req~erer, allegar, der nder, todo o seu direito e justiça, em quaesquer causas ou 
demandas, clveis ou crimes, movidas u por mo er, em qu )I Outorgante for Autor ou Réo , em um ou 
outro fõro; fazendo itar, offerecer acçoes, libellos, xcepçOes, embargos, susp içOes e outros qual'squer artigo ; contraditar, 
produzir, inquirir reinquirir e cont stnr t stemunhas; dar ele suspeito a qu m lh'o ror ; compromis ar-se, ou jurar 
decisoria e suplotoriamente por elle Outorgante , fazer prestar taes compromissos e dar ta s juramentos a quem convier; 
assistir aos termos de invontarlos e partilhas, 0111 as citaçõ s para 11 ; assignar autos, requ rimE'ntos, prot stos, contra
protestos e termos, t~inda os de conllssao, negaçao,louvaçao e desistencia; Hppellar, aggravar, ou embargor qualquer senten~n 
ou despacho, o seguir estes recursos até maior alçada; fazer extrahir senten~as, r quer r a execuç!lo dellas, e sequestres; 
assistir quaesquer actos judiciarios, para os qnaes Ih s concede poderes i li imitados; pedir pre ato rias, tomar posse; vir 
com embargos de terceiro senhor e possuidor; juntar docum ntos e tornaJ-os a receber; variar de acçOes intentar outras 
de novo, podendo substabelecer esta em um ou mais procurador s, e os substabele idos m outros, ficando os mesmo pode
res em vigor, e revogai-os, querendo; seguindo suas cartas de ordens e avisos particulares, que sendo preciso, serao 
considerados como parte desta. E tudo quanto assim for feito p lo seu dito pro urador, ou ubstabele ido. prom tte haver por 
valioso e firme, reservando para sua pessoa toda a nova cilaçao. As. im o dis , do que dou fé, me pedi este Ins-
trumento, que lhe li, e às testemunhas, a .hando-o onlorme, a eit , assigna com as test munha abaixo. 

ert. e ' cllo 

·-
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Proa. 6.724/37 -
/DE. 

Francisco Paulillo Netto 
pensa do British Bank of 

PARECER 

No dia 14 de Maio de 1937 (fls. 2) ~rancisoo Paulillo 

N tto, bancaria, alegando ter sido dispensado do serviço do British 

Bank sem ter pr ticado falta grave, reclamou sua reint graçio no 

s ~erviço do Bank London, porque o Bri tish Bank foi fundido neste. 

Promovidos foram os termos do processo, resolvendo a 

E. Segunda Camara, por acordio de 25 de Outubro de 1937, á fls. 24, 

mandar que o reclamante fosse reintegrado no serviço do Bank London 
que 

por estar garantido com a estabilidade funcional de trata o art. 

1'5 do Decreto 24.615, de 1934o 

Esse acordão foi publicado no Diario Ofi cial de 17 de 

Dezembro de 1937. 

Em 11 de Fevereiro de 1938 o Bank of London apresentou, 

dentro d.o prazo legal, o recurso de embargos á fls. 31 • 

... .. --
1/ Nos embargos o Bank of London defende-se alegando não 

ser responsavel pela garantia do emprego do reclamante no British 

Bank, porque este se liquidou e á fls. 34, no articulado 4G dos em

bargos, declara: 

.. .. 

" 4G - P. que no caso presente trata-se de um fua
cionario que recebeu do Banoo empregador • 
The British Bank - a indenisação a que ti• 
nha direito, dando ao mesmo Banco plena e 
geral quitação, conforme o prova a publica 
fórma do respectivo recibo á fl. 27." 

O direito do reclamante era inoonteste, como lhe reco

nheceu a Segunda Camara a reintegração, porque deste processo como 

de muitos outros em igualdade de circunstancias, está provado que 

o British Bank demitiu seus empregados garantidos com a estabilida-

de funcional, cumprindo a obrigação de manta-los no serviço 0 Bank 
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of London, porque aceitou a responsabilidade de todos 

do British, tendo, para esse fim adquirido todas ou quasi to e as 

suas ações. 

No momento porém não é de se discutir esse ponto por

que o proprio reclamante renunciou o direito que lhe assistia. 

E'assim que 25 de Setembro de 1937, Franci co Pau-

lillo Netto, firmou o documento de fls. 98, com firma reconhecida, 

e que diz: 
"R cebi do The British Bank of South America Limi 
ted, em liquidação, a quantia de ~ 781$700. (se
tecentos e oitenta e um mil e setecentos réis), 
correspondente ao meu or~enado de 21 (vinte um) 
dias do mez de Outubro de 1936, mais um mez, e maie 
a ~uantia de 233$000, (duzentos e trinta e treis 
mil réis) correspondente a quinze dias de férias 

que deixei de gosar, e mais a quantia de ~ 

3:728$000, (treis contos setecentos e v.inte e oito 
mil .réis) indemnisação a que tenho direito nos te~ 
mos da Lei nQ 62 de 5 de Junho de 1935, e, reti
rando-me assim pago e satisfeito, dou ao The Bri-, 
tish Bank of South America Limited em liquidação, 
plena e geral quitação.". 

Ora, tendo o reclamante em 14 de Maio (fls. 2) pedido 

garantia de seu cargo em virtude oo estabilidade funcional, em pe

tição por si mesmo assinada, antes do pronunciamente deste Conse

lho entrou em entendimento com o British Bank, e em Setembro de 

1937 fez acordo para receber uma indenisação, firmada na lei 62, 

de 1935, quando, concientemente o proprio reclamante sabia que ao 

seu caso, não se aplicava essa lei, tanto que ele mesmo formulou a 

reclamação á fls. 2 pedindo a reintegração. 

Desse modo foi o proprio interessado quem abriu mão 

de seu direito • 
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O documento de fl • 98 é novo para dar 

goe, porque ele foi apresentado na Secretaria deet Cons lho, m 

28 de Outubro de 1937, (fls. 26), antes, pois, do pronunciamento 

da Segunda Cam ra • 

Nessas condições devia er esse documento discutido 

na sessão de julgamento, não o sendo, todavia, porque foi juntado 
, 

o processo apos o julgamento da 2a. Camara. 

Assim, portanto, o documento de fls. 27 e 98 ( o mesmo) 

é novo para autorizar o recebimento do recurso, nos termos do § 4R 

do art. 4R do Dec. 24.784, de 1934. 

-- --
Na impugnação dos embargos á fls. 79, o embargado argú 

a nulidade do documento de fls. 98 (fls. 27) porque entende que o 

seu deevalor advêm do principio do direito social que véda acôrdos 

entre patrões e empregados, para fraudar as leis trabalhistas, como 

porque o ~ecebimento da indenização a que esse documento se refere, 

ele a recebeu pela necessidade de alimentação. 

Realmente serão sempre de nenhum efeito juridico os 

acôrdos entre empreg dos e empregadores quando vizem fraudar o cum

primento das leis sociais, justamente porque essas leis têm o cara

ter de ordem publica e devem ser respeitadas não só pelo interesse 

das partes, como da coletividade. 

Aliás o acôrdo que a lei proibe é a combinação prévia 

de renuncia a observancia da lei. Assim ae uma empreza combinar 

com seus empregados não descontar contribuiç.õee para as instituições 

de seguro social, certamente, que mesmo a revelia de reclamação dos 

empregados, o acôrdo será desfeito e d nenhum valor juridico. 

Mas no caso em apreço isso não se deu. O reclamante 

sabia que o seu direito er o da estabilidade, como sabia que o Bank 

London era obrigado a gar ntir-lhe o emprego que exercia no Brit1eh 

Bank, porque reclamou essa garantia em Maio de 1937, 

Logo, entrando em acôrdo com o British em Setembro de 
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1937 e recebendo indenização pelo fáto da dispensa, renuncio 

seu direito por áto voluntario e v lido, 4 mezes depois de autuada 

sua reclamação. 

A situação de necessidade de alimentar sua familia, 

não poderia nunc ser causa de recebimento da indenização, porque 

o reclamante recebeu apenas 3:728$000, quantia insignificante para 

garantia 'de alimentação de quem fica desempregado. 

O reclamante não prova que tenha firmado o do aumento 

de quitação sob coação, como não ne~ o recebimento do dinheiro. 

E'lamentavel que o reclamante buscasse a sua propria 

ruina, abrindo mão de um direito que lei lhe assegurára e que a 

E- 2a- Oamara reconheceu, mas que reconheceu porque não teve em co

tejo o documento depois autuado, porque então, contra, teria sido 

a decisão ·. 

Realmente todos os empre~dos despedidos do British 

BBnk, após 2 ânos de serviço, sob presuposto de que está o mesmo 

liquida do, tem direi to garantia de estabilidade no Bank o! London, 

mas desse direito briu mio por áto voluntario e espontan~o o recla-

manta. 
Nestes termos, penso que o recurso de emb rgos está pro

v do no item 4Q transcrito, não porque o caso 4e plique á Lei 62, 

de 1935, mas unica e exclusivamente porque Francisco paulillo Netto, 

preferiu o recebimento de 3:728$000 à garantia de sua estabilidade 

funcional. f 
Como o E. Conselho não cabe se opôr a renuncia feita 

pelo embargado e sómente por isso, opino se dê provimento aos embar-

gos. 

-



MINISTeRIO DO TRABALHO, INOÓSTRIA E COMeRCIO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

-------I (O( 'JIIlft. 0 l ./ 

-- - -~L,g_J .J 

------------------------- - -_ ___;O::::..:i•_ __ _ 

---------------------

- Dori:gn 

ece ido 
~-/A 



d ASSUI ITO 

'f:JJ~ 

RELATOR 

.. - . ------ -· .QM ! . ~ dJJ ------- --- - --
DATA DA DISTRIBUIÇAO 

................................................................ ········-··--····· ·-· o2. } .. - 1.... ::. ....... d ... t ............................................. _ c: TA DA SESSAO 

................................................................ ~ .. -....... _-::.. .. ~~-º-···~ -·--~-1.. ................. . ........................ . 
RE.SUL T ADO DO JULGAMENTO 

fu ........................... ~ ......... ~- .. ~ ..... 4 ........... .. ......... ··········-

__.. ............ ·-·····rl. .................... ............ ") ) ~ .-b:.....L.~ ........ ~ ....... ~ ...... .. 
,. 



n 

r . n 

1 • 

u <-0 

... 

. ' 11 '-' o 

1 ~l 

1 

s) . qu 1 

t r ( r cor 

c n 

c t a 

t 1 

d u o c f u ent c 

e c 
' 

1 
, 

r e c 

c1 

r u ' co i e D • r c o ,..e 1, 

o ~ m riu 1 .L 

1 I ~· 1 G u r r e 
I c ) . • 

n 
, 

v 

e ue r e u ic 

. r ci "' u 

h 
,., 

1 -e r e o 

' 
r c r o f n o n oc . 'o "7 . 



o to 

,., 
ao 

1 

·ec1 

-2-

l< of ndon 

a . 

d d fls. 

no " 

::,o th 

utubr e 1 .:.~8 

or e 1. 

• 



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

C.I/ s:...c . 
I 7 o d l • 

>) ( .. lo 

I 1 iro do nc 1 

3- a. 

Co oo-vo J &. c fi r. J o Oon el o cio l 

o '"r de - U lO C) • I Cl p B 
' 

re-

OD •JB.l o ·l l• o· th 

1 l.' .f 
, -c .. . ·o. E: C !J u uo, r J 

t=!Q l j ('\~"' 
' 

t., .1' ' r o.fil L ;,roa 

c e v. uei. 
' 

o COl. t 1nt do c6rd ... o pu-

J.ica•o o D r1o1 1" d 14 "' s . 
... 

1\.t no_oa l•d3ÇO 

..... ~/a 
---~------------

(c 

ir c r r l t 1 



M. T. I. C. - CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

c I c. 
1- /39-6.724/37 2 d aio de 1939 

Snr . Dir tor dq "Rank of London and South 

.Americ Limited" 

Ru d Alfandeg 

Rio de ;r ne1ro 

Para os devido rins, incluso vo re eto, de ordem do Snr . 

resident , cópi , devidam nt eutentie d , do córd·o proferido 

pelo Conselho n cion 1 do Tr balho, e sess-o plena d 14 do cor-

rente ês, no processo e Q e 

tr ê se nco . 

anoisco P lil.o eto recl 

t ncio -s s ud çoes 

-~ _-& _____ ;:{_~ 
(Oswaldo Soar s ) 

Dir tor Ger 1 da Seoretari 

con-



Av. Rio Branco , 114-11 .• e 12 .• 
Ca iu Postal, 1646 - Tot. -42·7147 

RIO DE JANEIRO 

(JU 

o 
:X: 
._) 

1-< rn 

Exmo . Snr . Ministro do Trabalho Industria e Comerci 

l
.d:. Cont~bilidade 

~ - D. Trabalho 

I~ D. ~rop. In~ 

I 
D. lnd. om. j 

tk .g_ CfJ _y ~ D. Po '"ame n to 

' D. - tt<t il 
I -

(J. .f- .J 7 
/ C--Id '-- «-ro 

n I ' . N T r t '' 

1 ,p, S _.,,. ro 

,... 
FRANCISCO PA.ULILLO NETO, data. vania , nao se conformando com 

a sentença do Conselho Pleno do Conselho Nacional do Trabalho no processo 

C. N. T.6 . 724/37 em que reclama a. sua reintegraç;o no ~adro de fUncionarios 

do Ba.nk ot London and South Amerioa Limited, como encampador do The British 

Bank of South America Limited, com fundamento no art . 5: do dec . 24.784, de 

l4 de Julho de 1934, vem dela. recorrer para. v. Excia . pedindo seja avocado 
... 

o processo em apreço pelas razoes e motivos que esta acompanham. 

Nestes termos , 

-P. Avooaç o . 

Rio de Janei r o, 11 de Julho de 1939 . 
"Y J ... ,. I • • , , I o • ~. " " ' . , , ~,.. %:.: ;o,hiUo 

~ n~n~ ~- · ~- -· ~.._ ~--
residente 

• 



de ordem 

• 

á la . Secção , 

Geral . 
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RIO DE JANEIRO 

• 

RAzOOS DE AVOC çÃo. 

FRA:OO ISCO PAULILLO NETO, na.o se confo.l"milndo com o acor~o do 

Conselho Nacional do Trabalho que, am sess;o plena de 6 da Outubro do ano 
, , ... 

passado resolveu, receber, em parte , os embargos que enterpuzera a resoluçao 

da 2a . Camara no processo C . T. 6.721+/37 e em que recl-ra contra o B nk of 

London and South Amerioa Limited, acor~o que mandou pagar- lhe a ·indenisaç;o 

da lei 62, de 1935, baseado no dec .24 . 784, de 14 de Julho de 1934, art . 5: 

solicita a v. Excia . a avocaç;o do referido processo afim de que, reafirmando 
.... 

o interess~ sempre demonstrado na soluçao dos casos que se relacionam oom o 
)I 

trabalhador nacional , possa oom conhecimento de causa e ~ vista da nova e mais 

eficiente documentaç;o, fazer verdadeira justiça e ~o permitir, com insuspei-

ta dignidade de v. Exoia ., que as nossas leis e os nossos direitos pereçam e.m 

meio aos arranjos e oonchavos do capitalismo. 
... .... 

s razoes do pedido de avocaçao que ora se faz sao as mesmas 

que V. Excia . conheceu atravez o prooesso C. N.T . 17.011/36, de Francisco de 

Paula Reimão Hellmeister e que justificaram a avocaç;o solicitada, n;o valendo 

a pena , portanto, repetir a prova da violaç;o da lei aplicavel ao julgamento 

- , N do feito e nem a modi:f'icaçao da jurisprudencia ate entao observada . 

De novo no processo C. N. T. 6.724/37, cuja avocaçao orase p~de, 
, , , 
e so, exclustmamante, o pedido ora feito a v. Excia ., alias , para aproveitar 

o prazo de que tratam o decreto e artigos mencionados, em seu para . 1! • 
... 

documentaçao que deveria acompanhar, por dispendiosa para o Suplicante e os 

seus colegas de infortunio , todos vitimasdo mesmo algoz , todos r eclamando 

reintegr çao no quadro de f'unoionarios do Bo.nk of' London and South America 

Ltd . por t er encampado o The British Bank of South America Limited, es~ toda 

, 
ela reunida as 

... 
razoes que lhe foram presentes , assinadas pelo Dr . Adolpho 

• 



- 2-
~ 

7f 
lo nç d Ber ~ini, patrono dos bano rios Mario B ga e ldano Lopes . E, 

que foi oom muito saorifioio e oontr todas as difioul des opostas pelo 

Banco reol~do , sendo meg,mo impossível ao reclamante obter similares ou 
, , 

publicas formas , dAta vania, pede ele que v. Exoia ., pa o jul ento deste 

recurso , tenha em oonta as prov a apresentadas no roourso o referido , de 

n: D.G. E. l2 .416/39, ficando dele dependendo . Mesmo porque, Exmo . Snr . Minis

tro, tais provas constituem uma oabal damonstr ç;o dos d reitos dos ex funoio-

nario do The British Bank of South e1•ic Limi ted postos na ru sob o pretE:lB-

... -to de sua liquidaçao voluntaria . Nao fo m ditos direitos proclamados em 

virtude da 1ohioana" e falsidade de dooument ção presentad a pelo Bank of 

London and South Amerioa Limited sempre interessado em camuflar os seus arran-

jos p ra sonegar impostos a.o !esouro N oional . Mas , felizmente , raças aos 

elementos solicitados de Londres , todos autentio doa por autoridades oonsula-

-res , tais direitos emergimo desmaso rando os s eus f~udadorea . sonegaç o 

de impostos , ou seja., o furto do Estabelecimento o nosso Tesouro N oional, 

pÔde afirmar o sinatario deste , j; foi denunciado ao !inisterio da Fazenda 

em apresentaç;o protocolada sob n: 51 . 562, de 29 de Junho do oorronte ano . 
, 

Mais que isto, Exoelenoia, esta dito e documentado no recurso de avooaç o 

D.G.E. l2.l.J,l6/39 de Mario Bro. , 
, 

e Ald.ano Lopes , j ref rido , no qu 1 o sina 

rio deste solicitou V. Exot • que se reportasse , dele dep ndendo a sua 

-deo·sao para o oaso presente . 

reinteg çao do reclamante no quadro de funcionarias do Bank 

of London and South J\merio , - , Limited sara pois uma deoisao que v. Exoia . tornara 

depois de examinados os documentos referidos f zendo exolusiva 

Rio de J neiro, 11 de Julho de 1939 • 

SYNDIOATO BnA~IL[I ~~.\N CA RIOS 

~~-.A~ ..... ~~·~-
Presidente 

JUS TI • 
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MINISTI!R IO 0 0 TRASALHO, INDÚSTRIA e. COMf: "CIO 

.JUST IÇA DO TRAB ALHO 

CONS ELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

Aviao A MTI0-14025-939/S0-4548, 
de 22 de dezembro de 1 l,do 
nistério do Trabalho, Ind'uatr1a 
e Co 'roio • 

.l aunto: 

Avooação, requ rida por Antonio 
Hortale, do proce o e que re
cla a reinte~ ção no quadro , 
de runcionarioa do Bank ot L0 n-
don and South rica Ltda. 

P A R E C E R - - - - - - -
.... 

NA de reterencia - 105 H 

- I • 

Não ae oontormando com a deo1 ão do Con elho 
acional do Trabalho, publicada no "Diário Of icial" de 9 de 
io de 1939, Antonio Hortale, que reclaaa a "reinte!ração no 

quadro de tunoionários do Bank ot London and South rica L! 
m!ted, coao enoampador do The Br1tiah Bank ot South rica -
Limited", recorr u, nos te os do deo. n• 24.784, de 14 de j~ 
lho de 19~, arta 5, "b", para o Rx.mo. Snr. Kiniatro do !ra-

, c , .. balho, Induatria e o eroio e pedtu a avocaçao do processo. 
A decisão recorrida estabelecera que o re• 

corrente podia exi!ir aó ente a indenização relativa ao te po 
de serviço prestado a The Britiah Bank, de acordo coa a lei -
n• 62, de 5 de Junho de 1935, art• 4, e despacho ministerial 
prorerido ea caao se elhante. 

II 

O Snr. Consultor JurÍdico do Ministério o
pinou pelo indeteri ento d avocação, pois o recorrente quit~ 
ra, 26 d• J o • 1937, Th Br1t1ah Ban do pag nto daa 
i mportâncias de 2r745 200 e 48:100 000, que correapoDd1 ,rea -pectiv nt , aoa ordenados de 
prevista na lei na 62, de 1935• 

.... 
e a 

.. .. 
eio e a indenizaçao 

Bata quitação, posterial à dispen a,to1 pe-
s C , # 

lo nr. onaultor jul! ada perteit ent valida, se undo pare-



p c e 

MINIST~RIO DO TRAI!lALHO, INDÚSTRIA E COM~I'ICIO 

..J USTIÇ A DO TRABALHO 

CONSEL.HO NACIONAL. 00 TRABALHO 

a ad o p lo 
, 

ini t er1o. 

• III -

t'ls.-2------..... 

- .. .. O recorr nte opoe a lidad d quitaçao 
oa ars ntoa d qu o gado ão pode r nunclar a eatab! 
lid d e d u recibo toi paa ado sob coação, •oo o co a
ta, aliá , do proprio prot ato judicial, to ulado ter1or-

nte à !natura do r cibo". Para provar a ooaqão, alega 
13 de outubro o recorre te que, sendo ·d tido do prego 

de 19;6, aó nt trta anos depo1 rec beu a 
sua diapoaição or T Britiah B • 

.. 
quantia. poata a 

Prete e ainda ton1o Hortale ue a d~ 
o1aão proferida, d acordo co o pa c r desta Con ultoria , 

o r curao interpoa o por Maio Braga e Aldano Lope , deve 
" b • t v rece-lo. H vendo·•• deter1do aq le a reintesra -

ç·o ue pleitea , ficou eatabel cido que o e pre doa de 
Tbe Britlah Bank ev1 aer nti o pelo Bank ot Lo do d 
South A rica Litd, e ""o podiam. ser dispensado di nte o 

aimple pag nto d 1 nizaç·o d l 1 n R 62. 

- IV -

Th ritiah Ba comunicou ao r ecorren -
t , carta data d São ulo, 15 d deze bro d 1936,qu 
entrara iquidação e e via, por aao, to ça o di p naar 
o rYiçoa de aeu e pr a o, a qu oferecia o nto a 
1 den1z ão 1 gal -(tl • 41>. 

ton1o Hor ale não ac 1to , a pr1nc! 
pio, o pa nto oter c1do, e recl ou o Con lho acional 
do abalho, e petição t da d 27 d abril d 1937, ue o 

ot Lo o , por ter e ado Th ri ti h , to a e c _ 
elido a r apeitar eatabil dad conseguida pelo recorrent , 

q contava 26 anoa de serviço no t b 1 oi ento liquid~ 

ção (tla. 2 a 4>. 
E 26 de junho d 19,7, e não trê & 

no depois da reel ção, o recorren aceitou, entret nto,o 
a to que lh propu. r T e Br t1eh B nk, e deol rou qu 

a . r tirava "pago e eat1 teito , d o pl na e ger 1 quit -
ção• (fl • 88). 

te, r e 
O r c bo 

ia d e t bil1 de. 
ignit'1c , por cona 

# O B nc qu1z pa ar ao en-
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, 
nte nd n1 d da t r o d 1 i n 62. Ne ando • o 

b1 p t ida, o B - podia Y r na quita9ão nco o ,. 
te do • ado, d ar ti idade no • -a t n a, 

.. 
quitação a1 n1t1caya a o B sado p !: • co que o 

r conh c ra r dir i to ap naa à 1nd n1z ç·o atr1bu1da la 
1 Q 62. 

4 t t vid d to!, poat rio t , da 

1 3& c,. r 1h a c on 1 do 'l'r b 1 o (tla. 67) • 
por este , (t1a. 9 ) . Tornou- t , 
de e o o • 

to a z -ao,o e --o r o • • c u q 

la -o t1nh e i to. 
A r oonh c1 t 1 

• a, nit o t co 
· o1 

, -c ia obr • o lo no 
o t 

, 
1 o no a • o r , 

ento • pas o 
' 

a c • , p 

i a 
, 

co o a c a, • • e, a ua aal 1o • 

- -
Ant a d c -a1derar a alasada coaçao, d.e--yo eaclar cer que nao i et1caz o acor o 1 

o e pr dor e o e ' -t r. o a r 1 9 o 
o a t 'otl1d 

Ota a da lei h v r1 , por c o 

• r g o •• • , ntea de tinta a - .. 
çao, a o a atab111 ade q e vi •• • , 
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~ubr;e to os autos levada consideraçio do 

Sr. iniotro, uma vez quo o processo n . 6 066/37 
, 
n 

foi solucionado , conforrne cÓpias juntas a fls . 119 

usq e 125 . 

Hio, 26 de setembro de 1'42. 

~ (l~J..., 



G. M. 6 733-42 

Intg : Francisco RauQillo Neto . 

J . ~ . s . 

Francisco Eaulillo Neto recorre da decisão do Conselho 

Nacional do Trabalho que , em sessão plena , recebeu o embar -

gos opostos pelo Bank of London and Sputh America Ltd ., e, con

sequentemente , reformou o acórdão da 2a . Camara , julgando ,afi

nal, improcedente a sua reclamação . 

Preliminarmente , conheço do recurso interposto , ex-vi 

do a r t . lg letra ª do decreto-lei ng 3 229 , de 30 de abril -~ 

1 941 . 

No merito, porem , ne o-lhe provimento , eis que a dec1 

são recorrida está acorde com a lei e com a prova dos autos • 

Senão vejamos . O caso e especie , per feitamente sem~ 

lhante ao que fez objeto do processo G. M. 824-41 , se refere ~ 

dispensa de empregado estavel do The British Bank of South Amer1 

ca Ltd. , como consequencia de sua liquidação e encampação pelo 

London Bank of South Americá Ltd ., e me diante o pagamento de in

denização , calculada de acordo com a Lei ng 62 , de 1 935 . 

doutrina já f rmada e brilhantemente defendida pelo 

Consultor Geral da Republica , que a encampação , a absorção ou 

a sucessão economica de um estabelecimento por outro não rescin 

de os contratos de trabalho , não podendo a substituição do em -

pregador afetar o preceito garantidor do direito ao emprego . Eis 

porque , aos empregados es t aveis despedi dos do British Bank , teem 

sido garantidos , pelos tribunais do Trabalho , empregos correspon 

dentes no Bank of London, que encampou a freguezia , os encargos 

e a quasi totalidade das ações daquele estabelecimento de credi

to . 
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Entretanto , si o recorrente estava amparado pelo mesmo 

direito, dele abriu mão ao receber uma indenização , tida como em 

ressarcimento dos prejuizos causados pela dispensa e calculada na 

base da Lei n 2 62, de 1 935 , por cu o recebimento , ademais , deu 

ao banco reclamado ampla quitação . 

Ainda mais , não pode ser inpugnada essa quitação ,uma 

vez que está revestida dos requis tos legais e foi assinada sem 

que houvesse , por parte do banco , dolo ou coação sobre o empregª 

do . Ela correspondia , aliás , a uma indenização legal , qúe o pro 

prio Conselho Nacional do Trabalho julgara correspondente á dis

pensa havida . 

enunciando , por essa forma , ao direito à estabilidade , 

que a lei lhe assegurava , praticou o recorrente ato conscien;e e 

livre , cujos efeitos , já agora , são inevitaveis . Mesmo porque r.ão 

vale a alepação de constituir a estabilidade um direito irrenunc~ 

vel . Não será aceitavel essa renuncia si for feita na vigencia da 

relação de emprego , enquanto a subordinação do empregado lhe puder 

tirar a YOliç~o ' expontanea para o ato . Não deve ser admitida , tam 

bem , quando se referir a um direito futuro , ainda não adqu rido • 

Cessada , porem , aquela relação e integrado o empregado na sua li -

berdade de agir , constituirá o seu ato de renuncia uma manifesta -

ção de vontade , cujas consequencias , mesmo irreparaveis , terão de 

ser mantidas . 

Finalmente , cumpre acentuar a dissemelhança entre a sit~ 

ção do recorrente e aquela 1 a que se refere o recurso, do processo 

n 2 G.M. 802-42 em que foram reclamantes Mario Braga e Aldano Lopes, 

onde não houve recebimento de inden zação , nem, consequentemente , r~ 

nuncia ao direito de estabilidade . 

Isto posto , nego provimento ao recurso baldo como é 
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de fundamento . 

Em e dezembro de 1 942 

se . 
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EPJ\RT.MF'':m' DE JUSTIÇA DO TRABALHO 
RIO DE .JANEIRO, O. F • 

.. CNT-6 724/37-SDI- ~ b /43 Em ;17 de janeiro de 1 943 

Sr. Francisco Paulill o Net to 
/C . do S:L:r.d.L c. ) t.:o Bra s i leiro doe Bancários 

Av. Rio Branco, ~ 133, 4~ andar 
N e s t a 

Comunico- vos que o Sr. Ministro do 

Trabalho, Indústria e Comércio, apreciando o processo núme

ro CNT-6 724/37, relativo ao vosso pedido de avocaç!o da d~ 

cisão proferida pelo Conselho Nacional do Trabalho, em ses

são plena de 6 de outubro de l 938 e publica da no Diário o
ficial de 14 de abril de l 939, resolveu negar provimento, 

por f alta de fundamento. 

Saudaçtses 

~:;::t:::.C\;;:zs-~~ 
Oswaldo Soares 

Diretor da Divisão de Processo 

TV. 
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DE D J"3 .... ÇA D 

c 72lt/~7-..- r- 6) /43 E J de ever'l !' de 1 943 

Sr. F r c t o p , 1 tl .to 
t.jG o to le ro dos ncár1o 

Av. l o Pe r l\U I nR 31 
N e !! t. a - - - -

Comunico-vos que o Sr. Min str do Tr!. 

balho, IndÚs rta e Co érc1o, rec ndo o proce e so nR C T- • • • 

6 724/37, do qu 1 const v o so edido de vocaç. .. o da decisão 

profer da pelo Conselho e cio 1 do Trabalho, em .s - pl na 8 e 

de 6 de outubro d 1 38 e ubl!.oada no 1 .. r :i o Of1 c 1 1 de 14 ~ 
abril de 1 939, resolveu por ~ p cho proferido e 21 o de""em -
bro de 1 942, neg r provim~nto por falta de tund . mento. 
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