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Rio de Janeiro, 4 de Janeiro de 1936. 

EXmo. nr. Presidente do Conselho Nacional do Traba:lho . 

tt ndendo ao que dispõe o art. 95, 4°, do decr. 54, de 

12/9/34, junto remettellX)s a V. Exc1a. os autos do 1nquéri to adm1n1s

trat1vo a que respondeu o funcc1onar1o da ênoia deste Banco 
N 

ao Paulo, snr. Pedro Paulino da. Fonseca Hermes. 

O accusado é reincidente na tal ta §f!'av confessada, d ha

ver em1tt1do cheque sem ter em sua conta cOITente !tmdos suftld.en

tes para ttender ao seu r estia te, achando-se em jul~ento m sse 

Collendo Conselho o processo remett1do por este Banco em 26/11/35, 

em que responde por falta da mesma natur z • 

ttendendo a essa c1rcumstanc1a e com fundamento na letra 

a) do art. 93, do citado decr to M, esperanx>s que esse Collendo 
# . . IW N Conselho s d1enara lavrar a dem1ssao que se 1mpoe ao fure c1ona.r1o 

culpado. 

Prevalecendo-nos do ensejo , reiteramos a V. Exeia. os pro

testos da nossa mais elevada estima e consideração. 

c~o·ao r. 
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BANDO DO BBABIL 

Prooe o .Mw1n1etrat1To 

AOOUSADOI• Pe4ro Paullno 4a. .ronaeo.a .HerM 

JarttDbo f1ae •••••••••••••••••••••• Pr id te 

toa BeTer«.oa& ••• 1oe•Prea1dent. 

SalTador Busao •••••••••••••••••••••••• seoretar1o 

a 4el!eae1a 411& 4o .a. .. de" •O'f•bro de 111.1 aoTec toa 

t.rillta e cinoo, ta cidade de P ulo e na aal& • CJ!le tuDcci 

. 
bro de .S.l llOTecetoa e trink e oJ.ao 1 pelo Kmo. lt:xr • Presidente I 

Banco do ~rae11, a Mta da r•m1ao • que ae d 1n1o1o ao 1n~er1 

c1•1n'1strat1To a que &llude a .. portaria eto. SalTador Bus 

Secretario, eeoreT e &ssipo. 
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P O T R I 
~~----------~-----

T ndo o !uncc1o ar1o snr. Pedro P ul1no d Fon eca 

Henne reincidido n !alt gr :ve - de m1tt1r cheque contr 
, 

a Ag nela te Banco em sao P ulo, sem osw1r necessar1 
,. 

rov1sao de tundo , ta!t es com reh di l tra ) do 

artigo 16 do reto n• 24.615, de 9 d JUlho de l934, q , 

ainda rec ntemente, t1i t rm1nou abertur de um 1Ílquér1to -

mini tr t1vo, que o mesmo vem res on~ndo, 

OLVO, d c5rdo com o termos do re!er1do Decr -

to, d terminar seja o alludido funcc1onar1o submett1do novo 

1nquér1 to adm1n1str tlvo, sem ejU1zo do que !oi anteriorm n-
,., 

t 1nstaur do, designando p constituir m Comm1ss o a ur -

dor os serventuar1os d Ag~ncla em ,.,o Paulo, nrs. Mart1nho 

T1nett1, Francisco do anto Reverdosa Salvador Ru so, r -

ct1vamente Presidente, Vice Pres1dent cretar1o. 

Rio de Janeiro, Novembro de 1935. 

~ 
~~o President 
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.:?#anoo do ~a:ó6~ 
~4~ g;~~~ 

ão Po~llo, 16 de Nov~nb!'o de ~~ 

Illm. ;,)r. fA 
lT rt1nho Tinetti tJ/' 

1 • n 

".9'ateâtce J' . 

Fresado r. 

De ordem de nosc::a .1 triz, em cart· de 

..,. do corrente, levamo ao eu con11ecimento, na qualid' de de Pre 

idente da omm1s ão puradora da~ falta~ imputada~ ao funcciona

rio sr. Pedro Paul1no da on~ec Herme e das quae é reincidente, 

a circum tanc1as attinente ao facto 

For a rec::entados p ra pagamento em 

no ~os nguichets 11 os cheque abaixo mencionado , emittidos pelo c

cu ado sem .que a conta do me mo tives e neceB ria provisão de 

fU.L1ü r, confo e e verif1c· do extr c to de conta armexo:- em 28 

de Outubro . pascado , elo sx . thur Santo~, um de Rs . l: OOO O , 

n° 667 . 627 e , em O do me~mo mez , pelo sr . João Paulo Ravache ,re

s1dente á rua Coriolano n. 244 , outro de Rs. 2 ú u, no 667 .625 , 

datado de o-lo- 5. 

O sr . Fonc::eca He1 r~,e , 2 ° e~criptura -

rio, removido de noc Hatriz por motivo iclentico e a tituto de 

penalidaue , trabalha ne ta enc1a dec::de 17.2 .34 . Durante o ~eu 

exerc1c o qui, até ~ de utubro de 19 ~ . dat a ) t1r da qual se 

cha us nc::o de u unc,õe~ , teve 45 dia de 11~ença e 169 fal -

ta • 

c::r . thur Santo , ue se dedica a 

negocio de ag1ot em , uando convid do a prectar lnformaçõe so 

bre u che ue apre entado nter1ormente, de em1~~G:o do allud1do 

funccionario , declarou er portador de outro da importancia de Rs. 

1 : 00,?0 , oem data , e d rec::ponsab111d de do me~mo sr. Fon eca 

( Cont1 (l ) 
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Jticcionalismo Data ... ......... J&.!.!:-.1 .. ~.3.9. .. ! ................................... . 

BANCO DO BRASIL- SÃO PAULO a 

Illmo.sr. Martinho T1nett1 -

Hermes. Com a apresentação do documento em apreço, confirmou- se 

o que, em· tempo, nos declar ra o sr. Santos. Nenhwn dos cheques 

em causa foi levado a protesto. 

Além daq parte~ interessadas, conhecem as 

fàltas commetldas pelo sr. Fon~eca Hermes e poderão servir de tes

temunhas, os seguintes funccionarios de~ta Agencia:-

- João Bapt1~ta da Cunha~Rocha, chefe da Secção de e/Correntes 
re idente a Al. Ribeirao Preto, 9-A; 

-Orlando dos .Santos Sarahyba e Otto Uoreira Porto, encarregados 
da verificação de firmas na referida Secção, residentes respec
tivamente, as rua Manoel Lacerda Franco, 20 e Sto •• ~aro, 59; 

- José Nepomuceno de Souza. um do~ encarregados do expediente da 
mesma Secção, resiJente a rua Castro Alves, 87 e,finalmente, 

- Norberto dos Santos Pacheco, correntista, residente á rua S1 
queira Campos, 18. 

O s.r. Fonseca Hermes, em requerimento de 

26.lo.~5, solicitou de nosqa Matriz lnspecção de sadde para fins 

de apopentadoria, tendo nossa 0 r"'1e, em solução, determinado que 

o meqmo se dirigisse ao Institutode po~entadoria e Pensões dos 

BancarioR, do qual é a~~ociado. 

Tendo esta Agencia, em virtude de vir o re

ferido fUt1Ccionar1o respondendo a inquerito administrativo, consul

tado no~sa Séde obre si se fazia mistér colher maiores informes,e 

como até a prec::ente data não obtivemos resposta, cumpre-no escla

recer a e~sa Commissão que ainda não ouvimos os portadores dos re-

feridos documentos, bem como o culpado, em vista do que nNo pode -

mos ajuizar do gráu de sua culpabilidade nos presentes casos. Nada 

temos que aclduz1r. ~n ' do s~~~=çõ~-il$i~ .... 
/if;,Je..l·~/'--;t'....,__,.. 

t/ J 6vrente nnexo. 
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'' 9aée/dée ' ' 

~fi'. PARA ResPOSTA 

~ CONTROlE 

o Snr. Pedro Paul1no da Fonseca He 

em conta-corrente 
/ 

com a Agencia do 

BANCO DO BRASIL -

1935 
Junho 3o - Saldo 

DEBITO CR~DITO 

7'ii12oO 

• 

• 

Julho 15 - Imp.oomplementar de s/veno1mentos 
do maz p.passado em virtude de ha
ver completado o 3~ quinquenio 
Idem,idem,ref.nos mezes de Abril, 
Maio e Junho p.p. • • .. 2o7 9oo 
Menos 19 faltns 43 9oo 
V/complementar de s/oontribu çao 
ao Instituto de Aposentadoria e 
PensÕes dos Banoarios 

29 - Cheque 667621 
31 - Cheque 667622 

agosto 9 - Cheque 667623 
Outbr. 7 - Imp.de 2/3 de s/venoimentos ref. 

ao periodo de 1 a 15/9/35 
Imp.da_ultima prestação para li
quidaqao de seu debito provenien
te de vencimentos e oonsignaçoes 
atrnzados 
Imp.oomplementar de a/contribuição 
ao Instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Bancarias 
Idem, para e.mortizaQão de s/deb1 to 
em conta especial 

8 - Pago o/recibo, v/saldo 
Novbr.l6 - Saldo 

Noibr.16 - Saldo 

11 loo 
loo$ooo 

7o$ooo 
lo$9oo 

loo$ooo 

23 9oo 

8$4oo 
267$ooo 

59il3~~ 

são Paulo, 16 de Novembro de 1935 

• 

I 

._. -"'------

2o Soe 

164 000 

399 3oo 

59l$3oo 

_ ...... , ... ~ 

• 
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• 
Il mo . Sr. 

Fresado sr. 

Bartinho Tinettl 

~/~ FUNCCIONALISMO 

I!~1p2RITO ; I 
no a 

carta dl=l 6 do corr ente , v1moc; corv·lUn cc:r-111e au.e do1:1 chequec: nella 

mel1c1onadoc::; , emittido pelo sr. Pedro Paulino dct Fonseca ermes em 
N O 

que a sua conta apresentac;1:1e a nece1:1sar1a provlc;ao de fundor:-, ·:oi e_ 

vado rotesto o de rs. 1: o~ o, n° 667 . 627 , confonne se ver1f1 a 

da intimação que nos foi diri ida pelo 1° Tabellião de Protestos e 

qLte nnexamo 
, 
a pre ente . 

Annexo. 

/ 
• 

.. 



Çm eu poder e em cartorio se acha para ser protestada p r falta de 
11 

/ 
··P···º·""' ·;J.jt:L.:LA.-: .. ...... - -~- .... .. ...... ~ .. .... um .. ~...í<.-?-~ --1k/.. ... ?. . 0. .J..~-~--········· 

Jo valor /e Rs •....... . ................. ...... ~ ....... ~.d.'.Q .. Q . .Q .. $ .9. .0 .. 0 ...... ==-: ..... ... = ....... ~ 
.. ~ .. -:tfA:do.~~-~--- V. S. P~---~-~----~ ... -~.ta~ 
--~"'---~·-········~--- - ·~---~---~·-···-~--d. 9..8.-b~ .. .. ~ .. .... ... . -....._ 

::~~~~;~:~;~····=~·· ·~····J.~·····~·····;;·;:~: 
.... ::f<r~: .... ~t.~---·····-~· -·· · · ···-~·-··· · · · ····· · ······ ··· ···· ···· ···· ·· ·····~· - · ··· 
Pita presente intimo a V. S: par: ~ª-4~ -::::::= 
em meu cartono a 1mportanc1a d ...... j. ........ dif.~ ... .. ................ -~······ · · ·· · ·-:-::~ ....... .. .. . 

ou dar .................................. ~ .. ........ neste por escrito, ás razões porque o não faz .. . ~ .. .. . 

notificando-o na falta do ..... f'k~~··· ·· · ···=··· ···· ·· ···· · · ·· ·==········· 
do protesto do mesmo, so/citado pelo refendo apresentante .· .................... ..... ........ .... ... ...... ..... ... . 



ta d& r união ea q_ue é in tallad& uomms ão V-~~ 
noaead.a :pelo Jttllo. t:lnr. J!re iden te do ~anco do .tirasil, 

de doz de oTeabro d lllil novecentos e trinta cinco. 

Aoa dez eia dias do m de ovembro de 111.1 OT cento 

t e cinco, r a~n1doa o broa da OoiiiDissao de Inquerito, oom,poa 

do a :t\mccionarioa tinho T.1nett1, ir oi sco do ::santo Reverdo 

lTador Busao, r çeotiYamEilt Pr !dente, Tioe•Presidente e -
or tario, 'foraa iniciados os trabalho rererent o inq_ueri to dmi

nistrativo :Qar :pur a talt graT de qu ê acusado o tuncciona .. 

rio Snr. Pedro P ulino da Fonsec H e , de haver reincidido e 

- -m1 ssao d oheQ.Ues contr A8enc1a do Banco do Brasil Sao Paulo 
, 

sem n cessari :proviaao de tundo - contorae :POrtari ba1x pel 

Exilo. Snr. Pres1dm te do Banco do Brasil, 

noTeoento e trinta e cinco. 

doze de Novembro de lli.J 

, , 
.A Oo:aniasa.o resolveu d ignar sala de sua se oes, 

a d& no editioio da Agencia do Banoo do Brasil, á rua 

cio, numero doz , terceiro andar, nesta cidad 

de Dezembro :proximo, 'as dezeseis horas, para udienoia do oou 

:por ! ou ssiatido :por seu dvogado ou :pelo dvogado ou re:present 

te do Syndioato da classe. 

Re olvEll, aillda, intimar :por oart s testemunhas Snr .Arth 

Santos,João P lo B&v~e,João Baptista da OUDha Rocha,José Ne:po.u 

no de usa, ottc lforeira Porto ,Norberto doa Santo• P checo e Paulo 

Oombacau, ooJqparecer no local, dia hor aci de ignadoa, :p 

prestar d poimento. 

liad maia havendo tr tar, to1 encerra.d& 

:present o ta, que ' subscri:pta :por llill, Secretario, 

o daaai membros da Oollld.ssão. 

o P lo,deeeseia d Hovembro de mil noveoentcs e trinta 
A cmoas DE m • 



• o Paulo, 16 de lloveabro de 

Illmo. Snr. 

Pedro Paulino ela J'on eo Heraea, 

1\ua Vieo de n.gu iredo, nt 42 

IIO DI JAJJIRO - ~Juca. 

u.do s "", 

1W4o V • S. re1Do14140 Da tal t p-aYe • de .S. 'tir eQ.: .. 

oontra a As la 4o Imo 4o raa11 • ... o lo, • pos ir a 

neoeeasr1& :proY1sâo 4e t\ln4oa • falta es• oçrlhendida na le 

a) 40 rt1go lt 4o lleOre n• aot.ll , 4 t de Julllo de l93ot, e 

CNJIIPl"imiD to ' :por aria 40 ~. • 1Tee1d t 0.0 o do raldl , 

ele le de loT ro oorrete, que DOmeou Oomm1.ssão :p r apu-ar 
#O 

a falta • 1nquar1to ""•'"1 \rati'fO, de ooor oo oe t 

o1ta.do decreto, c vi4o-o a co ar ' ud1mo1a I. 
• na sala · ue tunoo1GM a reter1cla Ootmni sao, localiza ti· 

a1o da eno1a do oo do Br 11, n sta capital, no dia 23 • D • 

zemllro xn-on , á 18 hora , l)odendo v.s. taJGer•ae aocmwe.nh 

1 4Tt&ac1o ou s_. ass1at14o pelo adYOSado ou rçresantan e 

41oato da ela que :pertmo • 

7or arroladaa a intes teste1Dhaa1• 

toa, J ·o Paulo :ndl.e, loão Baptista ela Ounh ·aooha, Joa4 • 

o 41 oua, otto r ra Por , •arberto doe Santos Pa.ua.&-IU 

lo Ooabaoau. 

-U4açoea 

:tela OOJIIIsslo DE INQ.u:&lRI1'0 

•• 

• 

-
-



1~'//! 
.., 

Sao Paulo, 16 de Novemb~e ~935. 

Illmo. Snr. 

rt11.ur Santos 

Pr a d.a. sé, 26 - 30 andar 

Oa]ital. 

Presa<io senhor, 

Solicito de v.s. a fineza de comp8recer á audiencia ~ue se 

realizará na sala em q_ue funcoiona a uommissão de Inqueri to Adroinistr 

tivo. localizada no edificio da Agencia do Banco do Brasil, nesta Oap1 

tal, á rua Alvares Penteado, numero 12, 3Q andar, no dia. 23 de Dezem· 

bro :gro.ximo, ~s 16 hoDas, afim de de:pt>r no processo instaurado nos tet:_ 

mos d.a ortaria à.e 12. do corrente, do :b:xmo. Snr. Presidente do Banco do 

.Brasil e em QUe ~ indiciado o 1\lnccionario Snr. Pedro Paulino él.a Ji'ons,2 

ca Hermes, :por se achar incurso na letra ) do artigo 16 do Decreto nQ. 

a4.615 de 9 de Julho Qe 1934. 

,., 
Sauda.çoes 

Pela OO:MMISSfo DE IN UAUW 

Presidente 



• 

são Paulo, ·16 de novembro 

I llmo . Sr .. 

.João Paulo Ravache 

Rua Coriol ano , nQ a44 

a~ wi ta1 . 

l'resad o senhor , 

; V 

Solicito de v. s. a finez de com.Qarecer á ··udiencia c.:.ue se 

realizar· na sala em QUe funociona a Oommissão de Inqueri to àlni

nibtrativo, l ocalizada no edifício da -encié.l do ..t;anco do 'J:k sil, 

nesta Ca,Pital, i rua Alvares Penteado. nQ 12, 3P :-ncl , no di 2 

vinte e trais) de Dezembro Droximo, ás 16 hor, s, afim de d õr 

no ~recesso instaur&do nos termos d.~ ortaria de 12 do corr , te, 

do E:x:mn. Snr. J:resid.ent.e d.o Banco do Brr.sil e em Q.Ue é indicindo 

o funcci onari o Snr. Pedro Paul in o da Fons eoa Hermes, ;gor se a oh· 

incurso na letra a ) do a tigo 16 do Dec eto nQ 24.615 de 9 de Ju ... 

lho de 1'93<.. 

"' Saud o ~...s 

Presidente 



s1.o Paulo, 16 de novembro 

Illmo. 3nr. 

J oão Ba]tista da Cunha RoCha 
~ 

ameã.a Ri beirao Preto ,9a. 

Cg.,piLal. 

l'r esado senhor , 

Solicito de v. s. a fineza de co~1arecer , audierrcia ~ue se 

realizará na sala. em que f'uncciona a Commi s .... ão de I nq_ueri to dminis .. 

trativo, localizao.~ no edificio da AgenciE d.o Bf1nco do J.Jrasil,n st' 
, . 

dalJital, a rua .Alvares Penteado, n2 12, 3Q cJ.nd..ar, no dia, 2.3 de D ze:. 

bro rox.imo. ás 16 horas , afim de .de ôr no ]irocesso instaurado nos 

termos da. .vortaria de 12. do c orrente, do Exmo. Snr. l?residen.te do Hag 

co dQ .tlrasil e em rJ..Ue é indiciado o t'Unccion::rio b"nr. Pedro Paulino 

da Fonseca Hermes, or se achar incurso na letra a) do artigo 16 do 

Decreto n2 2.4.615 de 9 de Julho de 1934. 

1_,~ ,, - SaudaçÕes 
:! ,..... 

J- 7 
, 

ela COWJISSAO DE IN~UERITO 

Presidente 



são Paulo, 16 de Novembro de 19 

Illmo. anr. Jo sé Ne:pomuneno de Souza 

ua Castro Alves, 517, 

OaJ?itaJ.. 

Presado senhor, 

Solicito de v. a. a fineza de collll?arecer á audiencia g_ue 

se realizará na sala emçy.e f'uncci ona.. 
• N 

Oo~ssao de InQuerito dmi-

nistrativo, localizad~ no edifício da Agencia do ~anco do Brasil, 

nesta OB.I?i tal, á rua Alvar:es Penteado, nQ 12, 3Q andar, no dia 23 

de Dezembro :proximo, ás 16 horas, afim de depôr no :processo inst.~ 

rad.o nos termos ãa. orta.ri~ de 12 elo corrente, do Exmo. Snr. :Pres~ 

' dente do ~ano o do Brasil e em q_ua e indic.ia.d.o o :f\mccionario Snr. 

Pedro Paulino da Fonseca Rermes, :por se achar incurso na. letr a) 

do artigo 16 do Decreto nQ 2.4.615 de 9 de Julho de 1934. 

" &audaçoes 

Pela OO~SSlO DE IN~UERITO 

- -~€52· .n-
Pres~d.ente 



L 
1V tp J! 

são Paulo, 16 de Novembro ~935. 

Illmo. tmr. 

Otto líorei'ta Porto, 

Rua Ga.lvã.o Bueno, 439 

Oapit&.l. 

Presado senhor, 

Solicito de V. ~. fineza de coDUJarecer :! audienci que se 

realizar!. na sala em q_ue funcciona. Oommissão de Inquerito Aam1n1s-

trat1vo, localizada no edificio d& Agencia do ~amao do brasil,neatl 

Oajpi tal, á rua Alvares. i' enteado, nQ ~ 1a, 3Q andar, no di& 2.3 de Dez em 
bro :pro:xino, ás 16 horas, afim de de:pôr no :Processo instaurado nos 

termos da J?Ortari~ de 1.2 do corrente, do Exmo. tSnr. •residente do 
, 

Banco do --*'rasil e em Cl,Ue e indiciado o 1'\.lnccionario Snr. Pedro Pau• 

lino da Fonseca Hermes, :por se achar incurso na. letr ) do artigo 

24.615 de 9 de Julho de 1934 • 

... 
8aud.açoes 

, 
Pela OO.MlfiSfiAO DE INQ.U:ERITO 

Presidente 



São Paulo, 16 de Novembro de 1935. 

IlJ.mJ. snr. 
Norberto dos Santos Pacheco, 

Rua Siqueira Oç.:pos, 116, 

Oa:pi tal.. 

Presaà.o senhor, 

Solicito de V. s. fineza de c om;pareoer á e.udienci que 

se realizará na sala em que funcciona. Oommissão de Inqueri to .Ad

minis. trativo, localizada no edificio da Agencia do Banco do Drasil, 

nesta Ca.J.)ital, á. rua Alvares Penteado, na 12., 3Q andar, no di 23 

de Dezembro :proximo, ás 16 horas, afim de de:pat- no :proaesso insta.y, 

rado nos termos da :portaria de la do cor rente, do Exmo. Snr. Pres;L 

dente do ~anao do Brasil e em que á indiciado o tunocionario Snr •• 

Pedro Paul1no da Fonseca Kermes, :por se achar incurso na letra. ) 

do artigo de na 16, do Decreto na 2.4.615, de 9 de Julho de 1934. 

"' Saudaçoea 

Pela OOMiJJISSÁO DE IN~UmiTO 
. 

__ J:_ l.~~ 

Presid.an.t e 



são Faulo, 16 de .L'-4ovembro de 1935. 

Illmo. snr. 
Paulo Oombacau, 

• Rua dos Gusmoes, 664 

Oa:pit§l 

Presado senhor, 

Stliaito de v. s. a fineza de coDq>arecer L a.udienoi qu se 

rea.liza.rá na sala em cpe fUnccion 
.. 

Oommissao de lnquerito .Adml-

nistrativo, looalizadL no edificio da Agenai do .Ha.na.o do .arasil, 

nest&. Oa;pi tal, á rua Alvares Penteado, no la, 3'1 amar, no di 23 

de Dezenilro pro:rlmo, ás 16 horas, afim d.e de:pBr no ;processo inst&y_ 

rado nos termos da ;portaria.. de 12. do QOrrente mês, do EDno. SDr.Pr!i 

sidente do l:ianco do .brasil e em r,p.e é 1ndici do o í\ulocionario. Snr. 

Pedro Pa.ulino da Fonseca Hermes, ;por se achar incurso na 1etr )do 

artigo 16 do Decreto, no 24.615, de 9 de .-Jülho de 1934. 

,., 
tsaudaçoes 

Pela COJ.Uni~s10 DE IN~UmiTO 

~~--~ 
Presidente 



,. 
OERTIDAO 

Oertitioo que em Virtude do accusado estar r sidindo ,:pre 

temente no Bio d Jan iro, nest data lh foi vi :pelo Oorreio, 

-registo,com recibo de volta, :primeir Ti& da intimaçao,cont'orme 

titicado :poet 1 numero tr sentos e hWI 1111 ,oi tooantos e s tenta 

annexo a e tea au toa. 

vinte dois de ov ibro de mil novecento e trinta e 

co. 

, retari , or iVi • assisno. 
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Q:BRTIDÃO 

aertitioo qu f' oram entregues l.a testemunhas, Snr • Arthur 

Santo , João Paulo R&vaab.e, João Ba:pt1sta. da Cunha Rooha, J'os • epo• 

muceno de Sousa, Otto lloreira Porto, Borberto dos santos Pacb. 
"" Paulo uombacau, a intimaçoea constante destes autos, o..uaes • 

deram :par: 1nt1 da • 

lbt vinte e o.inoo de Novembro de mil noveoctoa e trinta • 

cinco. 

:au, Seoretari , escrevi e ssigno. 



4UDIBNOI4 

Aos vinte e tres dias do mk de Dezembro de mil novao 

trinta e oinoo, ás dezeseis horas, aberta a audienoia pelo .Preai-

dente da Uommissâ.o de Inq_uerito, com a presença. do ter. vioe-Presid .. 
te e de mim secretario, f'oi dito pelo anr. Presidente q_ue nao teDdo 

oom;parec1do o tunooionario tJnr. Pedro P&ulino da Fonseca Herme ,:pessoal. 

mente ou por seu :procurador, :pesar de ter sido devidamente in ti do 

nos teraos da citação retro, envia.da pelo correio, a.f:lm de responder 

ao inquarito admin1stratiTo pelo ~al deverá ser apurada a ralta gra• 

ve que lhe 6 iJÇUtada, de haver r incidido na emissão de cheque oon• 

tra a Agencia do Banco do ~rasil em sã.o Paulo, sem possuir n es -

ria :Provisão de fundos, inf'ringindo, assia, o disposto na letra ) do 

artigo 16. do Decreto numero 24.615 de 9 de Julho de 1934, orden va que 

se :proseguisse o inquerito e rossea ouwidaa as testemunhas retro -

roladaa. Ordenava tambelll que se 1nolu1sse no :processo, uma carta o 

aoousado, datada de vinte e seis de lloTembro de Jl11 novecentos e triJl 

ta e cinco , na qu 1 o mesoo presta o a eu depoimento. Pelo ~· eu, Se• 

cretario, lavrei o :presente terao, que vae ssignado :pelo Presidente, 

pelo vice-Presidente e por mim subsori:pto • .. 
São Pa.ulo, vinte e tres de Deerabro de mil novecentos e trinta 

e oinao. 

A OCIOIISSJ.o :W INQ.tTBai1'0 



Aos vinte e tres dias do m'ês de Dezembro de mil 

e trinta e o imo junto os autos uma. oarta do a causado ,datada d TiA 

te e seis de Novembro de mil novecentos e trinta e cinco ,na qu 1 o 

mesmo :presta. o seu de:poimento. 

Bm vinte e tres de Dezembro de mil novecentos e trinta • 

cinco. 

Eu, Secretario, escrevi e assigno. 



Rio de Janeiro, 26 de Novembro de 

Illmo. Snr. Martinho Tinetti 
M.D. Presidente da Commissão de Inquerito 

Banco do Brasil -

!ccuso o recebimento do officio,a mim dirigido po essa 
di~a Commissao, convidando-me a comparecer a audiencia que / eali
zara no dia 2,_de Dezembro p . futuro, na sala em que funccionaj a re
ferida Commissao, localizada ~o edif!cio da Agencia do Banco do Bra
sil nessa Capital e relativa a emissao de cheques sem fundos. 

Em resposta, cumpre-me confirmar minha carta de 'o de 
Outubro p.passado, na qual fazia referencia aos dois cheques de Rs . 
l:ooo$ooo e 2oo$ooo, apres~ntados P2Bteriormente ao de 5oo$ooo, docu
me~to este que deu motivo a suspensao por noventa dias de minhas fun
c~wes nesse Estabelecimento, conforme memorandum do Banco do Br sil, 
Sao Paulo, de 22 de Outubro ultimo. 

Cabe-me reiterar os dizeres de minha carta acima citada, 
affirmando que a emissão de cheques sem fundos foi motivaga pela abso
luta.falta de recursos em que me encontrava, aggravada agora co' a sua
pensao por treis mezes. - Essa carencia de recursos era devida as cons
tantes faltas que fui obrigado a dar ao serviço, e.m vista d~ · necessida
de que tinha de vir constantemente ao Rio, em visita a pessoas de minha 
~amilia grave~ente enfermas, como provam.va~ios requerimentos dirigidos 
a Administraçao do Banco, pedindo addicçao a M~triz ou transferencia pa
ra esta Capital, dos quaes me recordo os que tem a data de 1' de Novem
bro de 1~'4 e,6 de Junho de 19,5, ambos indeferidos, e , dos quaes peço 
juntar copia a_presente . • • 

Nao tenho mais nenhuma declaraçao a f!zer sinao que os em
prestimos concedidos por meio de taea documentos sao feitos a juros de 
agiot,gem e exigidos pelos emprestadores de dinh~ir9, pois como deve 
ser ja do conhecimento dessa esclarecida Commissao e commum !Ssa exigen
cia, com plena stciencia dos agiotas de que os signatarios nao possuem 
numeraria em conta corrente . 

Em vista de estar completamente sem recursos ! impossibi
litado, portanto, de ir a essa capital, solicitava o meu nao compareci
mento a audiencia marcada para 2' de Dezembto proximo , estando prompto, 
caso seja consentido por essa digga Commissao, a responder aos quesitos 
formulados,por carta. 

Agradeço essa cousideração, solicitando ~outrosim, a grande 
fineza da remessa das conclusoes dessa digna Oommissao sobre o ~resente 
inquerito ao Exmo.Sr.Presidente do Banco, com a brevidade qu! for possi
vel, afim de orientar-me nesse momento grave de minha situaçao perante 
o Banco, no qual trabalho desde o anno ge 1918. 

espeitosas sãudaçoes. 

r~ ~ ç;t~a 

Pedro Paulino da Fonseca Hermes 
Rua Visconde Figueiredo - 42 -Tijuca 
RIO DE JANEIR~ 

~~, ~f '!fdb 



/ 

AUDIENOIA DA TEST&liONH SNB • JOio PAULO RA 

Aos vinte e tres dias do mês de Dezembro de mil oveoentoe 

e trinta e oinoo, ás dezesei horas, aohando-se uaent o aoousad.o Sr. 

-Pedro Paulino da Fonseoa Henaes, ooçareoeu perante esta Comm1ssao de 

Inqu.-ito a testemunbll Snr. Jo·o Paulo Ravaoh , brasileiro, coa trin• 

ta e quatro annos de idade, casado ,residente ' rua Coriolano ,numero 

dUzentos e quarenta quatro, nesta Qa:pi tal, oommeroiante, o qual ia• 

tarr ogado :p lo snr. PresidEilte, :prom ttendo só dizer a verdade, de• 

olarou que entre doze e quinze de outubro do corrente anno, tez Ull em 
;prestillo da ill!>ortanoi de rs. cento • oi tenta mil reia ao Sor. Pedro 

Paulino da Jonseoa Hermes, :por 1ntermed1o do t:mr. Paulo Bellegarde,re

cebendo em garanti o cheque numero seiscentos e sesenta e sete mil, 

s isoentos e vinte e oinoo de rs. dUzentos mil reis,emi ttido ao Jlor 

dol', oom data d trinta de outubro de mil novecentos e trinta e oinoo, 

:P$10 tunociona.rio do Banco do :Brasil, 9nr • Pedro Paulino da Fonseo 

Herme • 
... w 

Deolarou,maia, Q.Ue effectuou ess& O];leraçao sob a.llegaça.o 

de que o eaitt te do cheque tinha aeoessidade urgente de t&.zer um 

viagem a.o Rio de Janeiro. 

Declarou, ainda, que tendo ~esentado o ohequ referido o 

• guichet• do Banco do Brasil em são Paulo, em trinta de outubro de llil 

novecentos e trinta e cinco, :para o devido resgate, o mesmo lhe to1 dJ. 
~ -volvido, sob llegaçao de que o correntista nao dis:punh& de fundos em 

;poder do Banco. 

Jlada nais foi dito nem lhe f'oi :perguntado. lli, :para constar, 

eu, Secretario, lavrei o :presente tenao q_ue, lido e achado oont'orme, 

vai ssignado :pelo de:poente, :pelo Presidente da Oommissão, e :por mim 

subeori:pto. 
b vinte e tres de Dezembro 1 novecentos 



Aos vinte e tres dias do m's de Deaembro de mil nov 

e trinta e cinco, ás dezeseis horas e na &usencia do accusado, ~. 
,. 

Pedro Paulino da Fonseoa Hermes, conwareceu :perante esta Oomrnissao 

de Inquerito a testemunha. t:mr. João Ba:ptista da OUnha Rocha, brasilei 

ro, com quUenta annos de idade, casado, resid nte nesta Oal)ital ' 

Alameda Ribeirão .t'reto, numero nove &, tuncoionario do Banco do ~r&

sil, com dezesete annos de serviço, o c;tual interrogado :Pelo t:mr.Pr -

sidente, e :promettando só dizer a verdade, declarou que no di v -

te e oito e trinta de OUtubro do corrente anno, foram apresentados 

Secção de Oontas Correntes, da qual é ohet.e, os cheques numeroa seia• 

centos e sessenta • sete mil, seiscentos e vinte e sete e seiscentos 

e sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e cinoo, de rs. um oanto de 

reis e duzentos mil raia, res:peotivam.nte, ambos emittidoa pelo tuno• 

cionario Snr. J:Jedro Pa.ulino da Fonseca Hermea,:para pagamEnto, e que 
,., 

nao :roram resgatadoa por f'alt& de tundoa, tendo autorizado a devolu• .. 
çao dos me8ll0s, aos seus :portadores. 

Declarou, mais, que o cheque numero seiscentos e sessenta e 

sete mil, seiscentos vinte e sete de rs. um conto de rei , roi 1 -
"" vado ao :Primeiro 1&belliao de Protestos, afim de ser :protestado • 

.Nada ma.ie f'oi dito nem lhe roi :perguntado. E, :para constar, 

eu, Secretario, lavrei :presente terJik) q,ue, lido e aab.ado oontorm., 

vai &ssignado :pelo de:poente, :pelo .~:'residente 4A Oomm:Lssão e :por m1ll 

subsari:pto • 

..l!ia vinte e tres de Dez ibro de mil novecentos e trinta e 

oinoo. 

-.:=:::~:;;· -~~~2%====~==;;;:::.;~-~--,~--Secretario 



Aos vinte e tr cU. do m s d. entoa 

trinta • cinco, á.s dezeaei hora e na :u:seoc1a do ooua do .P .. -dro p ulino da .tonseca as, com.pareceu perante este. Oommissao de 

Inquerito a tastem.1Ilb& Bnr. José N pomuoeno de ua, br sileiro,co 

quarenta dois annos d idade, oaeaclo, resid te nesta Ca:r;>ital ' ru 

Oastro Alv , numero quinbentos e dezesete, tunocianario do B co 

Brasil, o.om quinze anno de serviço, o qu l 1 terrogad.o :pelo .Pr 

idente, e :Prom ttendo só dizer a Yerdade, declarru q,ue do arr 

"' gado do ex:Pediente da Secç o de Contas Corrente .t.genci do co 
,. 

do ~rasil S&o P ulo, ttendeu vinte oi to dl outubro do orr -

te anno, um c.lieo.te do Banco, port dor do cheque numero s 1 entoa • 

essenta sete mil, seiscentos Tinte • • um on d raia 

trinta do mêsmo ma ' outro climte, :portador 4o cheque nu ' 

a iscentoa e sessenta e sete mil, seiscentos e vinte cinco, de ra. 

auzento 1111 reis, lbo emittidos :pelo tunocionario do co, • 
Pedro Paulino da Fonseca arme , tendo çÓs a. tre da res;p ti , 
chap. 1 enoam1nhado di S cheque &OS enoarregados da Secç.,o d 7irma r 

para verificação. 

larou a, que .. o toram resgatado por 

ta d :fUildo na nonta do em1 tt~ta ~· os cheques :ror por elle d -

volvidos aos r ~e t1Tos :portadorea,contra devolução das chap • 

H d ma1 t'oi dit lhe :roi :perguntado. E, :par constar, 

eu, Secretar i , lavrei o presente termo flUe, lido a do oonf'o , 
vai ass1gna4o :pelo d poente, pelo ~ee1dente da Commissão, p ,.... 

subsoriJ;>to. 

Em vinte e tr d D zembro de mil novecentos trint iDoo. 

~~J::idt8te 
~cç=;;::~~~~~~=·~· ~·~--~~~----secretario 

- .... 



Aos vinte e tres dias do m's de Dezembro de mil vencentoa 

e trinta e cinco, ás dezeseis horas, na ausenoia do aoouaado, ~.P•-
"' dro Paulino da. Fonseca Hermea, compareceu :perante esta Oommissao de 

Inquerito a testemunh , anr. Otto aoraira Porto, brasil iro, com tr 
, ... 

ta e seis annos de idade, residente nesta Oa:pital a rua Galvao .l:lleno, 

umero qu trocentos e trinta e noTe, tuncoionario <lo Banco do Brasil, 

coa oerca de onze annos e oi to m.ezea de serviço, o ttual 1nterrogac1o 

:pelo Snr. Presidente, e :promettendo só dizer a verdade, declarou que 

&Eildo um doa e.oarr gados do saviço de Teritioaçã.o de t1r a Seo-

- -çao da Contas Correntes d& .Agencia do Banco do ~rasU em Bao P lo, 
,. 

l)a.ssaraa p las suas maoa, m vinte e oi to e trinta de outubro p:. %1· 

mo passado , :passaram :pelas suas mãos os cheques numero& seiso toa 

e sessenta e set mil s i centos e vinte e sete de rs. um canto • 

reis e eiaoentos e sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e o in 

de rs. duzentos llil reis, ambos 8111. tt1dos ;pel o t'unccionario do Ban• 

co do .Brasil l:Jnr • .Pedro P ulino da sonseoa Hermea, e tendo variti• 

oado que as firmas dos mesmos oon:teriru oo as registradas re• 

ter1da Seoç • o. ~ube maia tarde que esses cheques não taram resgata· 

dos :pelo Banco do Brasil, em virtude da conta do em1 tt•te não :pr 

sentar fundos. 

Nada maia toi di to na lhe roi perguntado. :s, :Para oonstar, 

eu, Secretario, lavrei o :Presente termo CJ.l.le, lido e achado contar , 

vai as ignado :Pelo de:poente, :Pelo Presidente da uomm:tssão e :por mia 

subsori:Pto. 

Em vinte e tres de Dezembro de mil novao tos e trinta e cinco. 

~~~~-----~~~~~~----~----~o ente 

Secretario 



--

.los vinte e tres dias do mês de Dezembro de mil no 

e trinta e cinco, á dezeseis hora.a, na usencia do ao ado Sr, Pe• 
, 

dro P&ulino da .ronseoa Hermes, co:ug;>areoeu :perante esta Oomnissao de 

Inquerito a testeiJI..Ulha, Snr. Jlorberto dos Santos P oheoo, brasileiro, 

com trinta • h annos de idade, olteiro, residente nesta C !Pital ' 

rua Siqueira O&m,l)os, numero cento e dezeseia, :runoo1onar1 do Banco 

do ~rasil, coa trais annos de servi9o, o ~ual tnterrog do ~elo • 

Presidente da Comnissão, e promettendo aó dizer verdade, deolar 

que, s.endo o tunocionario encarregado da esori:pturação das cont s •DJ. 

:posito Po:pulare " de .runooionarios, na Agencia do Banco do .rsr sil 

são Peu lo, lhe vieram ', -os em Yin te e oi to e trinta • .ou tu o 

ooiTente anno, os cheques numero seiscentos e sessenta e sete mil, 

seiscentos e vinte • ete de rs. ua canto d reis e seiscentos • a• 

a ta e sete llil,seisoentos e vinte e oinoo de rs. chlzentoa mil reia, 

em1 ttidos :pelo :t'a.nooionario Bnr. Pedro Paulino da :ronsec Her s. • -riticando qu conta do oi tado 8111 ttente nao :presentava saldo :p 

attendc o :pagamento de nenhua dos referidos cheques, tas ' de a 
~ 

eeoçoes da Agenoia. ocm.sult a:tia de saber s1 haveria algum credi • a 

tazer na conta das tunooionar1o. Intoraclo p las seoçõ s consulta• 

da nada ha.v , levou o facto o conhecimento do Chet' da Seoç • o de 

Contas Oorrentea, :para que os mencionados cheques tosse d ?OlT1doa, 

])Or tal ta de tundo • 

Nad maia roi di to ne lhe :roi :p rguntado • .m, :par constar, 

eu, secretario, lavrei o :presente termo que, lido e achado cantor , 

vai aasignado :pelo d [poente, :pelo Presidente da Oommiss· e por mia 

aubsori:pto. 

b vinte e centos e trinta e cin o. 



• '<f/ 

Aos vinte e tres dias do m's de Dezembro de 

e trinta e oinoo, ás dezeseis horas e na a.usenoi do aoausado, SDr.Pe-
~ ,. 

liro Paul1np da Fonseca Hermes, ooDIDareoeu perante esta Uommissao de Iu 
q,uerito a testemunha., tsnr. Paulo Oombaoau, brasileiro, oom quarenta e 

. ~ , ,. 
treis nnoa de idade, casado, residente nesta Qa];>i tal a rua dos Gusrmea, 

numero seiscentos esessenta e quatro, :t'Unoc1onar1o do .Banco do ~asil, 

oom quatar!Ze annos de serviço, o c;tual interrogado :pelo Sor. Presidante, 

e :promettendo só dizer a. verdade, deol.arOll q_ue soube por 1ntermedio de 

seus c.ollegas da Secção de Oontas Correntes. da Agencia do Banoo do Bra: 
,., 

ail m Sa.o Paulo,q_ue f'oram ;presentados par& pagamento doi cheque e-

m1tt1dos :PelO t'Unocionario Bar. Pedro Paulino da Fonseca Hermes, e do 

um de ra. um conto de reis e outro de rs. duzen"tos mil rei e que oa 

"' mesnos nao t"oram :pagos em nrtude da.. oont do r e:terido t\mooio 1o 
IM 

nao a;pr eotar saldo :para. resgate dos mesmos. 

da mais, f'oi tito nem lhe f'o1 l>ergunta.do. E, :para constar, 

eu, Seoretar1o, lavrei o :presente termo que, lido e aahado conf' , Ta1 
, 

assignado pelo depoente, Pelo Presidtnte d& Oommissao e :por mim a1b • 

ori:pto. 

:Bm vinte e e cinco. 



• 

OBRTIDlO 

a .. titico que não com,parecer8Jil ' aud1ena1& maro da para ho-
, 

je as de'Zeseis horas, o accusado SD:r. Pedro Paulino da Fonseca Reraea 

e a testemunha Snr. Arthur Santos, illtimados para dçorell neste :proce 

ao. 

Ea. vinte e trea de Dezembro de 111.1 novao entoa e trinta • 

cinco. 

Eu., Secretario, esorm e aasigno. 



r 
I 

OIBTIDÃO 

Oertir:Lco que tendo ido :Procurar :por diversa• ees, inclusi• 

"' ve hoje, na. Ile:part1çao dos Oorreios e Telegra:phos,desta O~ital, ore-

cibo de volta. relativo a.o regi tro numero , tresentos e hum 1111 ,oi toe • 

to1 e set te. e oito, referente ' intimação a;pedida ao aocu e.do, aor. 
Pedro P ullno da Fonseca Hermes, não toi ];)oss1Yel obt •lo 1allegando o 

t'wlooionario emcarregado, que esse serviço requer mais tel!(po. 

b vinte e oi to de Dezembro de mil novecen.to e trinta e in• 

co. 

Eu, Secretario, escrevi • a. a signo. 



, 
de toda ilDj,)ortanoi , :pois, revelam as o:Peraçoes ~e o mes 

agiotas, dando em garanti dois cheques, :por elle em1 ttidos, 

tivesse neoessari ]revisão de fpndo a 

•o a be• e r ,oi terar os dizeres de minha o ar ta acima oi ta , t'• 
firmando que a emissao de oh ques sem :fundos foi mt1vad.a. :pela b olu• 
tt falta de reour em que e enoontr :va,aggrav da gor com sus:Pen .. 
sao ~or trei memes•. 

' 

.Adeant mia o aoousado que os el!ij,)restimos oonoedidos :por meio 

de taes ã:ooumentos, são rei toa a Juros de &giotag e exigidos :pelos • 

:prestadarea de dinheiro, os quaes tb. scieno 

têm f\md.os em :Poder do Banco. 

de que os emi tt te 

w , 
Just~io ,outros1m, o oousado o seu nao ooçarecimento 

dienoia., :pela absoluta talta de recursos, :para se transportar :par e 

o idade. 

.. 

Em suma, o SDr. l?edro Paulino da Fonseca )).armes oonf"es • 

cul~ do :pel tal ta grave de gp.e & acusado, de ter em1 ttido oh qu a s 

:possuiJt :f\mdos em :pod do Banoo ,e de te-loa negociado om agiot a. 

• 

- -•as s suas aff'irmaçoea sao em :parte corroborada :pelo dço1• 

ento da test8Dlllllha.,Bnr. João Paulo Rav oh , (doc. de tls.22) ,:pelo qual 
,. 

tem conhecimento da transaoçao do cmequ.e na ,n • . 

gooiado :POr 180$000. 

TIJnbem :p los de:Poimantos dos Bnrs. Jo., o Ba:ptista da Ounh Ro• 

em.:, José He:po OSlo tte Souza, Otto Jloreir Porto ,N·orberto dos 

Pacheco e P ulo Oombao ,todos tunooionarios do :Banoo do Brasil, v i• 

f'1ca-s ÇDJ.e os cheques transitaram pelo Estabelecimento oitado, e ror 
• devolvidos por nao :possuir o emittsnte fundos s eu l>oder. 

Ul trosim, :p lo extraoto da oont que o Snr. Pedro ul1no da 

Fonseoa Hermes mantem no .Banco do ~ras11 em ... o Paulo,(documen de'fl • 

5) oons ta•ae 1nex1s tenoi de saldo nas datas em que for 

tados oa cheques ns. 667 .6P1! 667.625 ,de rs.laoootooo e aootooo r B.Peo-

t1vamente. 

Por tim, :pelo dooumn to de 'fls. 7 , tem-se so1eno1 do :protest 

do <h~ue d rs.l&000$000, numero 66'1.627. 

São ulo, tfint. trinta e oinoo. 



QERTID1Q 

atrt1t1 o que d orrem.a oe ciDco dias marcados para .-pres .. 

- w taçao da. deteaa, na rorma do arti&o oi to das Instrucçoea do Uonaelho 

Nacional do Trabalho. 

Aos Tinte e oi to dias do mas de Dezembro de mil :novecentos 

e trtnta e cinoo. 

~, tu, Seoretari escrevi e assigno. 

--



, . -
• • • 

OONC:LUSlO 

.Aos vinte e oi to dias do mts de Dezembro de mil novecentos e 

trinta e cinco, taqo conclusos estes autos ao ar. Presidente da Coa 
,.. 

missao de Inquerit.o, a elles juntos os reS',Peotivos. do umento • 

E, eu, Secretario escrevi e assigno. 
,., 

. Bao Paulo, vinte e oi to de Dezembro de mil novecentos e trin-

ta cinco. 



• 
RELATQUO DO PROCESSO AOONISTRA.TIVO EM 

SNR. PlpWO PAULINO DA FONSECA HERllES 

No termos das IntrucçÕes do OonseJho :Nacional rab lho, 
., 

vimos relatar os trabalhos !evado ffeito por esta Oommiss , r 

a:puraç·o da falt grave i.çuta.da ao tuncoionario dest~ Jjanco SDr.P dro 

Paulino da Fonseca Hermes, qual ' reincidente • de ter em1 ttido oh 

ques sem q_ue tivesse neoessari&. l)rovisão de tundos • contra genoi 

do Ba.nao dtt :Brasil em são PaJ.lo, ra.11a de car ct~ grave, e:ap1 • 

da na letra do artigo 16 do decreto 2.4615 de 9 de Julho de 1934. 

As si é que ti v eram inicio os trabalhos em 16 de Novembro de 

"" 1935,sendo lavrada inoontiMDte a aota de installaçao intimados o o-

ousado e a.s testemunhas arrolada • 

Nov ente reuniu-se t.lommissão no di ,hora e local desi 

dos para audienai ,á mes não oomp~eoendo o aocusado e a teste•,Dba, 

anr. Arthur Santo • 

Na 'l\lsencia do acousado, roram auvidas as testemunha :presen

tes, SDrs. João Paulo Bavaaha, João :Baptista da Uunh& Boah , Jos' epo• 

muoeno de Souza., Otto :Moreira Porto, Norberto dos Santo P oheoo 

lo Oo ibaoau, ordenando o Presidente q_ue se fizesse juntar IJl'OOes .. 
uma cart •ex:posiç o do causado, datada de a6 de Novembro do ooiTente 

anno, :pela<l,ual o mesmo l)resta. o seu depoimEnto • 
• Finalmente, nao tendo sido çresen.tado defes ,dentro do :pr zo 

estabelecido :pelo Conselho ílaoional do Trabalho ,roi d do :por conoluido 

o processo. 
.. ...... o .. ___ _ 

o Ser. Pedro Paulino da !'onseoa Hermes, embora intimado, não 

OOlJil>areoEn á ud1eno1 , maro da l.)a.ra o di 23 do corrente, env1 do-nos, 

todavia, uma oart&, datada do Rio de Jmeiro, qu.e se encontra annex o 

:Presente :processo - doc. de fis.2l ... pela qual, reiterando os dizer s da 

de 30 de Outubro de 1935 e que consta de :processo anterior, :prest ,entr 

s, que abaixo tranaorevemos, s ~ es 
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C E R T I F I C A D O -----------
~ 

111 Attendendo pedido da Commissão Interna de In~tos, de 

dezesei s de novembro de mil novecentos e trtnta e c in co , CER 

TIFICA"OS que o funccionario snr. Pedro Paulino da Fonseca 

Hermes, tendo sido admittido no Banco em vinte e quatro de 

junho de mil novecentos e Qezoito contu , presentemente , des 

con tadrr s faltas , licençe.s e suspensões , cerca de quinza an 

nos e meio de serviço effectivo ; que durante aquelle peri~ 

do foran-lhe conced'dus as seguintes licenças: em tres de no 

ve1ubro de mil novecentos e vinte e dois , quinze <lias .Para tr.!:! 

tamento de ::aúde; er. dezoito de novembro de mil novecentos e 

vinte e dois, ~r nt cUs em pr0rr _.s.: ... o, }.)B.rn o .. esrno otivo, 

dos quaes só utilizou treze dias ; em doze de julho de mil no 

vecen tos e vinte e sete , o to dias para ,casar-se; em v nte 

de ju ho de mil novecentos e vinte e sete , quinze dias para 

t a ta r de assU' 'l!> o de seu interesse; em quatorze de julho 

de rn 1 novecentos e trlnta e um , trinta dias :para tratauen 

to de saúde ; em pr-'111e ro de outuhro de mil hovecenton e trin 

ta e quatro , trinta dias ")'·tra trater de seus intcresses;e em 

pr melro de setembro de m l novecentos e trinta e oinco, '1:u~n. 

ze dias pa a tratamento de .aúde, todas com abono de venci 
~ 

mentes , excep~ao feita das duas para tratar de seus ·nteres 

ses e da q_ue lhe foi concedida em q_u· torze de julho de mil no 

vecen:tos e trinta e um. ; qu~:: em pr melro de rJarço ue mil nove 

Ce

1
t~~J' e vinte e um foi-lhe concedida disponl bil1daUe por ter 

/ ~· - se ue-
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sido sorteado para o serviço militar; que e 

bro de mil novecentos e vinte e tres fol 

~ripturario , voltanQo em vinte e nove de mil nove 

centos e vinte e seis ás suas antigas funcçõ~s na contabi 

lidada , sendo mandado servir na agencia de são Paulo; que 

em cinc,o de maio de mil novecentos e vinte e se1 1'oi can 

cellada a remoção de vint~ e nove de abril de mil novecen 

tos e vinte e seis para são Paulo e torn~da effectiva para 

n fil al em Bahia; que passou mais pelas seguintes reno 
.. 

çoes: em nove de abril àe m 1 novecentos e v .: nte e sete de 

Bahia para Cachoeira; em onze de julho de mil novecentos e 

vinte e sete de C[choeira para !futriz; e em vinte de jane! 

ro de mtl novecentos e tri nttt e qurtro de Matriz para o 

Rio Grande , cancellada em seis de evereiro de mil novecen 

tos e trinta e quatro e tornada effectiva para .3ão Paulo; 

que em vinte e um de junho de mil novecentos e v:inte e se 

te escrevemos á at-.;enc1a de Cachoeira mandando censura-lo 

por ter si do protestt.da uma DrOI.Lissoria de seu aval, de rs. 

um conto de réis; que em onze de julho de mil novecentos 

e vinte e oi to foi multa do em oi to di,, s de vencirLentos 

por estar faltando ao serviço desde vinte e oito de junho 

de mil novecentos e v'nte e oito , sem motivo justif cedo;-

que em vinte e nove de ago8to de m.i.l novecentos e vinte e 

oito foi novamente multado em quinze dies de venc mentosae 

,vido á sua reincidenc a em falt r ao serviço sem causa ju~ 

1 
tif·i~~~J> que , attendendo ao seu pedi do, foi-lhe concedido 

/ -segue-
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Certificado fornecido em vinte e um de novembro de 
vecentos e tri nta e c:!nco á Comruissão Interna de 

tos - Funcc . Pedro Paulino Fonseca Hermes ~ 
' I 

vu 

centos e trinta foi novan.ente "lultado em dois d f'S de ven --cimentos por alt ar continue 1ente sem a comprovaçao devida; 

que er, nove de novembro de mil novecentos e v nte e oi to 

completou dez annos de serviço effectivo; que, até o prl 

meiro semestre de mil novecentos e trinta e um, suas lnfo~ 

mb. Ões ~ tanto desta '3éde cono as prestadas pelas ud.mini.§_ 

traçÕes dr. s agencias onue serviu , a :par de re erencia.s ab.Q. 

nadaras quanto á sua effictencia funcc:lonal, consigna111-lhe 

algumas falhas J?rincipCJ.lmen t;e com rela~ão á sua assltã.uida 

de ; que , juntamente com dois collegas , foi responsabiliZ!, 

do en partes iguaes , pela quc•ntia ue quatrocentos miJ réis , 

differença verificada a menos na liquidac;ão de um "'I (n~ 

ro quinhentos e clneo 111 1 trezentos e tres); que foi sus 

penso por ot to d as ern vinte e um de novetflbro de mil nove 

centos e tr nta e um por ter omitt do , sem a necessa r .au.ro 

visão de fundos , um cheé;Lue de rs . qu. nhentos m 1 ré s , te.n_ 

do-se-lhe f e to sent r que , em caso de rej nc dencia, seria 

demittido ; que tanto nesta r-atriz como durante o tempo em 

que serviu nas agencies de Bahia e Cachoetra foi repetidas 

vezes observe.do pela SeJ a falta c.e ass'dn. dade, sendo-lhe a 

dvertido eN trinta e um de acosto de mi l novecentos e tr n 

ta e tres que seria pausivel de penal dade maior se conti 

nuas ::.e fe.l tendo segui (~ an1en te ao serviço sem motivo 

que ~~(: informa<.; Õe s a seu respeito prestadas pela 

justo; 

-ecçao de 

(lf -se •ue-
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(// 
Cert ifi cado fornecido em vinte à tun de novembro d~ m: 1 nov 
cent os e trint a e cinco á Coruni <são Tnterna de Inquer tos. 
Funccionari o Pedro Paulino onseca HerlJle s - fl . 

Cronbio desta Séde o classifica em 

des como um bom funcci onario - isso em 

novecentos e trinta e do s ; que , de 

tarie. de vinte e seis de setembro de mil novecen·tos e 

trinta e tres , foi afastado do servi e em virtude de ha 

ver emittido Vtirios cheques sem provisão de fundos , con

trR o Banco , além de outros t tulos d~ sua responsabill 

dade , pontadas ou protestados ; que a Exma . Directoria , 

em sessão de dez de novembro de mil novecentos e trinta 

e tres , juls ando- o suscept vel de rehabiJitr çâo , resol 

veu adeantar - lhe os recursos necessar'os ao resgate dos 

che ues emittidos , deliberando tambem fosse elle removi 

-do para uma a~encia e ficasse sem d reito a pro Qoçao a 

té cor ploto resg te do r f~ spect vo debito para com o Ba!!. 

co ; que em seis de revere ro de mil novec ntos e trinta 
.. 

e quatro foi determ nada ... ue re r1 o ao para a agencia de 

são "Paulo ; que nes""a a.genc c: , segundo informa ções pre~ 

tadas em doi s de maio de m 1 novecentos e trinta e qua

tro vinha sendo b6a a sua nctua ão , consi derando- o o 

Ins)ector Ruy Bacellar 1.lll;. "optimo funcci onario'da See<ib 

onde servia - Cobran,a Extrang ira ; ue fo~am as s eeuin 
.., 

tes uas promoçoes - a quarto escripturario em vi nte e 

sete de agosto de 1il novecentos e dezenove por antldui 

dade ; a terceiro esc ipturario em tres de janei ro do mil 

novecentps e vinte e do s por ant u dade e mereci~ento; 
/ 

e a 'tlndo escr. pturar o em trinta e um de dezembro de 

/Jj -segue-
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mil. nove~Zentos e vinte e seis por antigu dade ; 

tou o terceiro quinquennio vinte e tres d de 

mtl novecentos e Lr nta e cinco , descontadas cento e dez 

faltas e trinta dias de licença ver ficadas depo s de 

tr nt~ e um de dezembro de M . 1 novecentos e trinta e tres; 

que em o to de jane ro de mil novec8ntos e trinta e cinco 

-recorrunendamos a acenei a de ao aulo a convide-lo e escla 

recer o mot vo por ç_ue faltou e o serviço de tr .nta e um 

de outubro a v nte e clnco de dezembro de m ·1 novecentos 

e trinte e quatro; 1ue em dezeseis de abril de mil. nove 

centos e trinta .e cinco communioarnos á agencia ter fica 

do se entes d·~s explicações pr8ste.das sobre a sua ausen 

cia; que, em telephonerna de dezedeis de outubro de mil no 

vecen tos e trinta e cinco , numero dois !il oi to centos e 

c ncoenta , a aGencia de são Paulo nos oo~~unioou ter sido 

apresentodo para res ate um cheque de rs; quinhentos mil 

ré s, de su emissão { do titular) sem que sua conta a 

preuentasse a necessaria provisão de fundos; ~ue em deze 

nove de outubro de m 1 novecentos e trinta e cinco o snr . 

Pre si dente , ton o era vista o a c to comnun c a do pela agen. 

cia de são Paulo ~n telephone~e de dezeseis de outubro 

de m 1 novecentos e trinte e cinco , resolveu , de accôrdo 

com o Decreto numero vinte e que. tro mil se scentos e qu !! 

ze de nove de julho de m"i 1 novecentos e trinta e quatro , 

o snr - Pedro Paulino da 1 0nseca Hermes submettido 

administrativo , desienendo na mesma Portar a , p-ª. 

-segue-
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ra constituirem a commiP-são apuradora os 

nho Tinetti , •rene sco dos Santos Reverdosa e 

f o; que em carta de vinte e nove de outubro de mil novecen 

tos e tr nta e cinco a aq,encia de são Paulo communicou te r 

s . o apre s entado para pagamento o cheque nuraero seiscentos e 

sessenta e sete mil seiscentos e vinte e sete de rs . um con 

t o de éis , de sua emissão , sem que a sua conta apresentasse 

a necessari a provl são de fundos ; qw en carta de trinta 

outubro de mil novecentos e trinta e o nco a agencia de 

Paulo co mmunicou ter sido apresentado para pagalilento o 

de 

são 

che -
que numero seiscontos e sessenta e sete mil seiscentos e vin 

te e cinco de rs. duzentos mil réis ,. de sua emissão , se.m que 

a s ua conta apres -ntasse a necessaria provisão de fundos ; que : 

e1n solução a o seu requerimento de vinte e seis de outubro de 

m. 1 nove cento s e tr"i.nta e clnco di ssemos-lhe em t reze de no 

vem.b ro de mil novecentos e t r n ta e o in co que deveria di ri 

g r- s e ao Instituto de posentadoria e Pensões dos Bancarios 

sol citando a nspecção de saúde exi gida pel o art . sessenta 

e nove , paragraJ!hO pr me ro do regula!IElnto do mesmo , afim de 

ser re solv da a aposent ador a que ple teou na referida peti 

ção; e , inalmente que as informações ultima~ente prestadas 

pela agenc a de S . Paulo - em t r inta e um de agosto de m 1 no -
vecentos e tr nta e cinco- o classif caro óomo bom funcciona-

• I 

r o , b~petente e 

'I 
de bôa capac i dade , observando entret nto , 

-segue-
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que '1 costuma falta r fre .. uentemente ao se rviQo, por 

de enfermidade" . Rio 

m 1 novecentos e trinta e cinco./1,~~~~~~~~~-.~~L 

Vi s to . 
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Mlnlat~rlo do Trabalho, 
lndustrla e Commercio 

ecção 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 
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Pro c . 274/ 9"6 •. 

ACCORDÃO 

A&/ SSBF. 

19.~.6 .. ...... . 
• Vi stos e relutados os autos do processo em que o 

Banco do Bra1 1 remett e 1ncuer1t o adm1n1strat vo 1nstaurudo con-

tr o !uncc1onor1o Pedro -·ultno da Fonseca ermes, accus·do de 

falta gr ve cap tul~ a na letra a do art. 16 do De c . n~ 4 . 615, 

de 9 E. u111o de 1934: 

CO ~s . iG:RJ DO que é o referido funcc1onar1o accusado de 

haver emittldo cheque oem ter em sua conta corrente fw1dos suffi

c entes :...ra u.tt .. nder ao seu res ute , alta em que é re11c1de te ; 

cou1 effel to 

em Outubro do armo )!'O- i o f'i o o ·i-

tado •·stabelec1mento fez 1 staurar inqueri to contra o accusa o p -

ra apur· r ü.üt grave lde tica a que lle é attribuida nestes altos , 

"' I 

1 avenc1o esta cu ara , em se:") a.o de 10 ele vereiro do corrente - LO-
N 

~ accordao · publicado no 1 1o Official ele 5 e -·arço transacto - au-

to izt do a aer~iss~o , v1 to ter !i ado pe 1elt .ente prova a a ·alta 

grave 1.r.1"' utada ; 

co ~3IDF.J;' mo c uo, embora esteja tor bem caracterizada a 
"" iitPUtt... LO feita no . :n 1uerito COllotante Cl. ,te processo, é , to~· v1 a. , 

desneces sario autor zar- se nova dem ss "'o , em fuce do cue ficou e

ele i~' o no nquerl to nterior ; sto posto 

e sol vem os Htembros n. Pr eira CÇA.rnar do Con e lho j 'a· 

clonal do raoalho jul .. r pr~.;jud c.;ado o presente jUlt,;ado , ú vista da 

dewisr"'ão ::~referida em sessão de 10 de Fevereiro do corrente a1no . 

Rio de J unelro , 20 de Abril > de 19:36 . 

impedil en ~.o do 
1 , _ te e CO •. lO 

Ger(.l . 
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roc . 274/26 
.. 

Junho 6 

./ ~ F. 
1-8:..3 

r. Presidente o nco do rau11 

1o de J nc1ro 

mran~)lil1 ttO- VOS , p· r OS deVi OS !inS, COpia deVi( -

ente ·ut l nt cu ..., 
do ( .ord o rorerldo p .1 r1mc1r C 

cs .e co s llo , em s,s ·"'o de 20 de, brll • ~sndo , nos autos 

d roce,;)so em (U co ·ta o ln uer!to d 1n1st t vo n~ u -

do por esse st lec c to contr o funcc1on r o e ro ,ul1-

19·5. 

1ttenc1osn~ s udaçoes 

s. ldo So 

Dlrector er·l · Sccr r1n 

• 
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