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Bello Horizonte, 5 de Janeiro de 1935. ~ I ~ 
Illmo. Snr. Gerente do anco de C.I eal de ll :as\ Geraes, 

-B.IIorizonte-

Venho trazer ao vosso conhecimento,que 

estive ell goso de ferias de 27 de novemhro á 4 de dezem-

bro do anno p.passado, sendo substituído pelo funccio1u1-

rio Austre es i lo Sant s 1 até o dia 4 de dezembro de 1934 . 

No dia 5 apresentei-me , conttnuando a trabalhar em meu 

serviço, quando no dia 6 do mesmo nez, ao sellar a cor-

respon,1encia notei qtu.l a machina de franquear tinha ac-

cabado os sellos . Reclamei co sr. Autregesilo se ainda 

nio tinha feito o carregamento da mnchina, elle respon-

deu-me que já tinha feito a ficha e retirado(l: D00$000) 

un conto e novecentos mil reis para o respectivo carrega 

mento, e que ja tinha ido ao Correio para esse fim, e nio 

tinha encontrado o funccionario encarregado desse erviço 

e iria no dia seauinte. 

Eu disse a elle
1

quc -na o tinha sellos para aquelle dia e 

que desse um geito, quando foi a tarde me apparcceu com 

a importancia de 20$000 em sellos para eu sellar a cor-

carregamento . No dia seguinte pela mesma forma, me forne-
, 

cendo sellos, ate que, no dia 10 tornei a reclamar, elle 

tinha sido roub e se dinheiro cta quantia de 600$000 , 

Cont . 



&geaela de B. Bort.oate 
• Caixa P'oetal, 00 

Mod, 4' • B. n. 

ma3 que 1 por todo aquelles di~s arranjava o dinheiro.Quando 

no dia 20 dâsse a elle que o balanso ja estava proximo, e 

quando o sr. aulo me per untasse pelo saldo da machina eu 
I 

so tinha que responder que fosse entender com elle, e sem-

pre me afirmando que até o dia 31 já teria feiio o carrega 

mento da machina de franque ar, não o tendo feito até o dia 

4 do corrente mez, me fornecendo ao todo a quantia de rs . 

(450$000) quatrocentos e cincoenta mil reis em sellos . 

Sem outro assumpto subscrevo-me com estima e consideraç· o 

De V.S!' 

Cr~ Att2 
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Designado pelo Syndicato a.os Bancarias <l.e Bello Horizonte 
para acompanhar o processo instaurado pelo B~co de Credito R~al de 
Minas Deraes contra o seu empre ado Austreges1lo Santos, na forma 
do art. 95 do Dec. N° 54, de 12 de Setembro de 1934, venho, por es
tas linhns, dar conta da incumbencia que me foi'attribuida. 

· O Banco de Credito Real de Minas Geraes pleitea a dispensa 
do Sr. Austre esilo Santos -imputando-lhe as nfaltas graves'' figura
das letras 11a e "f" do art. 93 do Dec. supra citado e apresenta 
preenchendo os requisitos exigidos pelo art. 95 e suas letras "a1' 
e "b", os see;uintes ... documentos: 

1)- Designaçao do Cont-ador, Sr. Paulo de Oliveira,para pro-
ceder a2 inquerito. · 

2)- Accusaçao formulada pelo Sr. Manoel Caillaux, funccio
nario do mesmo Banco ,a quem temporariamente substituía 
o accusado, e que des cobriu a falta do Sr.Austregesilo. 

3)- Carta do funccionario Petronio Andrade relatando á Ge
rencia do Banco o encontro de noventa e tres cartas e 
avisos não expedidos aos respectivos destinatarios pelo 
encarre ado de tal serviço. 

4)- Confissao escripta do accusado, de que desviou para fim 
divers~ a quantia que lhe fora entregue para a compra de 
xellos. 

Do que fica enunciado, vê-se que a.s exigencias da lei quanto 
á abertura do inquerito e á respe ctiva documentação foram satisfei -
tas. 

Passando á apreciação do facto que provocou o inquerito e 
motivou o desejo do Banco de demittir aquelle seu funccionario, ve-
mos, se undo os documentos: · 

1°)- O Sr. Austregeàilo Santos recebeu a q~antia de Rs ••••• 
Rs.l:900~000 para determinado fim e nao deu o devido 
emprego aquella imporjancia. 

2°)- Tendo recebido a citada quantia em 29 de Novembro, guar
u silencio quanto ao extravio da mesma até 6 de Dezembro. 

3°)- Na falta de sellos ou de nt~erario para expedir a cor 
respondencia, como esa de seu dever, occultou na gaveta 
de um outro collega 93 cartas e avisos do Banco a seus 
clientes. 

Isso,o que consta dos documentos. Ha ainda o facto de ter 
donado o serviço, ausentando-se desta cidade. 

Ass·im; ·estão caracterisadas duas das "faltas graves" previs 
tas no art. 93. 

Por outro lado, não foi levado a termo o accôrdo de que tra
ta o art. 94, proposto pelo Banco ao accusado, segundo me foi infor
mado verbalmente pelo Gerente e pelo Contador, accôrdo que consis
tia am pedir o funcc!onario delinquente a sua demissão, dando-a o 
Banco sem mais questao, reposta que fosse a quantia ainda extravia
da. 



O conjuncto de circ:::tancias run desfavor do empregado '~ 
toso avulta de modo a não pefinittir que seja tentada a sua defesa, 
tanto do meu desejo, como do nosso Syndicato a.e classe. 

Mesmo a tenuante que, pressuroso, procurei e esperava encon
trar na carta-confissão do Sr. Austregesilo, não ãe apresentou de 
modo a poder ser invocada. 

Como bancaria e, pois, collega daquelle funccionario do Ban
do de Credito Real, lamento sinceramente não ter encontrado um mo
tivo a que me pudesse apegar para isentai-o da grave culEa que lhe · 
é incriminada, qual a do desvio de importancia que lhe fora confiada. 
Desde as accusaç9es escriptas e as infórmaçÕes verbaes que colhi, 
até~a confissão, de proprio punho, da falta comettida, accumulam-se 
razoes para que o Banco o demitta do seu quadro de funccionarios. 

Lamentando , como faço, que assim tenha de opinar na primei
ra vez em. que sou chamado a interferir em caso como o presente, res
ta-me dirigir ao Banco de Credito Real de Minas Geraes um appello 
no sentido de condescender em não aggravar a sit::;ação daquelle ex
collega com qualquer outra med1da alem da demissao, que, só pelo 
abandono do empre~o, se impunha. H H 

E tanto ma1s certo estou de nao formular esse ap~ello em vao, 
porque presumo que o Banco poderá pôr-se a salvo do preJuízo causa
do por aquelle empre ado com um possível encontro de contas ao ser 
o Sr. Austre esilo Santos embolsado do que lhe tocar na liquidação 
da Caixa de Previdencia do Banco, do que, se undo fui informado es
tá se gogitando, por fo·rça da creação do Instituto de Aposentadoria 
e Pensoes dos Bancarias . 

Devo, antes de terminar, salientar que a Direcção do Banco 
facilitou-me todos os esclarecimentos· pedidos, bem como que procu 

agir dentro das exigencias da lei. 
~~,.___-..,.,.._., 

Bello Ho rizonte, 6 de Fevereiro de 1935 

~-~ 
(Ilanoel A. Machado 
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S\" , lJ DoS BRNCRRIOS DE BELLO HORIZONTE ~o~~~~ ~ 
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Avenida Affonso Penna, 924 

sz.o ANDAR SALA • 14 
B n d. Tel. " BANCARIOS " 

BELLO H OR IZONTE: 

?o-- - -~ 

Bello Horizonte , 30 de janeiro de 1934. 

AO BANCO DE CREDITO REAL DE MIN A.S GERAES. 

- C a p i 

f 

t a 1 - \ . 

Levamos ao seu conhecimento que foi designado o nosso 

consocio MANOEL MACHADO GUI~~RÃE S , do Bank of London & South Ame-. 
rica,Ltd. para acompanha r o processo administrativo instaurado por 

esse Banco contra o seu funccionario Austregesilo Santos , fa zendo 

a defesa deste ,nos termos do titulo VI do decreto n. 54 , de 12 de 

setembro de 1934 . 

ttenciosos cumprimentos . 

SYNDICATO DOS BANC ARIOS DE BE LLO HORIZONTE 

• '·I -

.. 
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Bello Hor1zonte,28 de Janeiro de 1935 

Ao Banco ~e Credito Real de Minaa Geraes 

em Bello Horizonte. 

Snr. Gerente: 

Oommunioo-vos que foi por mim encontrado,n ' uma das prate-

leiras de mllnha rivaninlia,um embrulho contendo 93(noventa e treis) 

cartas e avisos referentes ao movimento dos dias 29 e 30 de novem

bro ,e , le 3 de dezembro,tudo de 1934;que não foram expedidas n aquel

las datas pelo funccionario encarregado do serviço. 

Sem outros motivos, 

93 cartas e avisos. 
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SINDICATO oos BANCARIOS 
Sê:DE: e t:LO HOf'UZONTE 

FUNrADA EM 17 • 9 • 932 

AV. A FON~ PENA, 924 - 2° ANDAR 
S AL A • 14 

III!'LO HORIZONTE 
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Bello Horizonte , 26 de janeiro de 19~6. 

lllmo. Snr. Pauto de Ollvelr 

Contador do Bano o de Redl to Re 1 de !Unas 
Geras a 

--!/ CAP IT A.L--

Em resposta ao seu e t lnado favor desta dat • oumpre-

me eaientlfloar a v.s. que o snr. Austreg silo Santo , fuoolonarlo desse Ban. 

oo, ' eyndlaallzado, e a sua matrloula ner.te Syndioato ê de numero 55 . 

Sempre ao /tntelro dlepor, etibsorevo-me attenolossme~ 

te 

) ) ) ) 
.Prol!ldente do y 
Belto Horlzon•e • 

) ) ) 



B ANCO D E C REDITO REAL DE . MINAS GERAE~d. 1- ,~ 
Endereço Telegraphico : HERCULES } /) ~ - .,......, o 

Séde: ~UIZ DE FÓRA .,;- O~ (6.__ ~ ~ 1 
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CAIXA POSTAL, 25 Ç' . I /J t . / 

Codlgos:RIDElROeMASOOTTE frv..-l-~ 4• ~~ ~ a- ..f:p~ 
Succurs I : RIO DE ..JANEIRO / . ~ / 

Calxa P ost a l,107 /~~tL t.~ _ tM/:C)J"'§~ .•p... ~L~,._.,# 
FlUAES : L ' r- ;;;. 

v( - ' 
Aragufll'Y AraxA BELLO HORIZO Nl'E, 9 de Fe;;r eiro de 193 • 
Barbacena 

Bello Horizonte 
Oarangola 

Cataguru:es 
Curvello 

Dla.roanttna 
ltanbandO. 

Lavras 
MaubumJrim 

Monte Santo 
Murla.bé 

Muzamblnho 
Ollvelra 

Ouro Fino 
Pomt 

Ponte Nova 
Queluz 

Silo João d'El-Rey 

São Jono Nepomuceno 

Theopbllo Ottonl 

Uberaba 
Uberlandla 

VIçosa 

Presado Senhor; 

Exmo. snr. Dr. JOSt JOAQ.UIM MONTEIRO DE 
ANDRADE, DD. Presidente do Banco de 

Credito Real de Mina a G e r a e • 
NESTA 

Desobrigando-me do encargo que me :t'oi at-

tribUido, }:88.0 ês vo saa mãoa, o inqueri w ad ... niatrati-.o a 

que está sujei. to o :tunoc ionario deste estabelecimento, snr.AU§. 

TREGESILO SINTOS, em ooneequenoia de intraoção áa alinets A e 

P do arti@P 93, do deore to 54, de 12 de Sete nbro de 1934. 

Const11ne-ae o referido 1~uer1to de: 

8) 8oousação formulada pelo Snr. Manoel CaillauxJ 

b ) o o nn as ão es o r1 p ta do a c ousa do ; 

o) de:teze do aoousado feita por pessOa designada pelo Syn

dicato de Banoarioa; 

d ) a designação do Syndi 08 to de Bano a rioa e ou troa do cu -

IIJ!ntoa; 

Aprovei to o ensejo para apresentar-TOa· oa 

meus protesto• de subida est1na e eonaideração, subscrevendo

__ ... ~:::.r.:::v. •. :~ · me respeitosamente • 

Con tado.r 
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B llo orisonte, 28 d j iro e 193&. 
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.. 

co unioo-lhea que o re!erido Sen ar e ta suj ito roces • 

so ad ·nistr ti o 
.. 

que a se re!ere o ti tulo VI do decreto 

r. 5&, de 12 de ~ ete ro de 1934. 

os t ra ho 3~ artR 9 

do aobr dito decr to, not ifico sse yndioato ara que 1nd1· 

r a d' quell funco1 io, neste o o, auae e desta Ca -

S outro as mpto, anres to-lhes 

Cordi e -aulaçoes . 

BANCO D": REDI' O R r, L DE IN S 
gencia de Bello Horizoo.t • 

-Contador. 
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Mlnlaterlo do Trabalho, 
lnduatrla e Commerclo 

Secção 

C. N. T. ·26 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Ag. /CR ACCORDAO 
proc. 1.8 0/935 

19 .... ;?,~ .. ..... 

VIST E RELATADOS os autos do processo em que 

o Banco de credito Real de Minas Gerae remette 1nquerito ad

ministrativo instaurado contra ustregesilo Santos, accusado 

das faltas graves preVistas pelas al1aeas ~ e 1 do art . 93 do 

Dec. 54, de 12 de sete bro de 1934; 

considerando que as faltas graves attribu1das 

ao accusado ficar~ perfeitanente provadas inclusive pela 

confissão do mesmo, 6lJl a carta de fls . 5 e 6 , cor o reconheceu 

o proprio Synd1cato de Classe, que acompanhou o processo; 

Resolve os membros da la. camara do conselho 
N 

Nacional do Trabalho autorizar a demissao do accusad~ do refe-

rido Banco. 

Rio de Janeiro , 23 de Abril de 1935 

esidente 9Y~ad4A~ ~......--_ 
_A-~~ Relator 

//~· 
~ Procurador 

Geral interino 

Publicado no "Diarl o Oft1c1al" em ~~ ~...~~. ..;.to~ ~-..ll.. ..).c'~ s!J 
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r. Direotor d Banco de Cre 1 o Real de Minas 

Ge aes. 

Rio de Jru e1ro 

De ordem do sr • .Presld nte, rernetto-vos 

co ia authenticad do acoordão ~rofer1do ;or este con• 
,.,. 

selh , em s ssao de 23 de br1l do corrente anno, nos 

utos u vr ~·sso ~1 ue essa Banco remette 1nquer1to 

dro1n1strat1vo instaurado contra Austreges1lo . tos. 

. "' 
ttenC1QSas saudaçoes 
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