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Rio de Janeiro, 23 de Janeiro de 1940. 

Exmo. nr. Prestdente dO conselho Nacional do Trabalho: 

Atendendo ao disposto no artigo 95, 4°, do Decreto 

n° 54, de 12.9.34, ~ssamos às mãos de v. ela. os ut os do 1nqué

r1 to aàm1n1strat1vo a que respondeu o funcionário dêste Bamo, snr. 

Joaquim Antonio Dias de Amor1m Netto. 
- , 

Conrorne esse Conselho podera ver1f1car, o aludido fun-

cionário conressou a falta grave, em que re1nc1d1.u, de baver emiti

do cheque sem a recessárla provisão de :fUndos em sua conta corrente. 

Tendo em vista essa c1rcunstânc1a, e com :fUndamento na 

letra ã do art. 93, do c1 tado decreto n° 54, esperanos que esse Co

lendo Conselho, praticando ato de inteira justiça, se d1 .nará auto

rizar a demissão do f'Um1onár1o cul~do. 

Prevalecemo-nos do ensejo :t:ara re1 terar a v .Excla. os 

Ir otestos da nossa mais elevada estlma e cons1 deração. ,___ 
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PORTARIA 

Acusado o -snr. Joaquim Antal1o D1a.s de Amcrim Neto de 

haver emitido um cheque sem fundos, contra a Agência deste Ban-
. 

co em Joinville, contar me :trovam o pr6It'iO docure nt o, resgata-

do ~a fins d1scipUnares, e o extrato de sua conta corrente, 

faJ. ta grave em que é reincidente e que se acha comit"eendl ela na 

letra "a" do art. 16 do Decreto n° 24615, de 9 de Julho de 1934, 
- - - . 

RESOLVO, de acôrdo com os termos dO referido ~ereto, 

determ1nar seJa o mesno subnettdo a inquérito a<E1n1strat1vo, 
N , 

designando ~r a const1 tu1rem a Com1ssao apuradora os tunc 1ona.-

r1os OtaVio Rabelo de Freitas, Gentil B1tencourt de Brito e Ar

·( lindo Amcrj,m PessOO., reSl)ect1vanente Presidente, V1ce-.Pres1den

te e Secretário. 

7 de Outubro 



lta da reunião em que instalada a Comissão de Inquérito nomeada pelo 

~mo. Snr. Presidente do Banco do Brasil , em portaria de 7 de Outubro 

de 1939 . 

Aos dezeseis dias do mês de Outubro de mil novecentos • e 

trinta e nove , reunidos os membros da Comissão de Inquérito, composta 

dos funcionarias, Octavio Rabello de Freitas, Gentil Bittencourt de 

Britto e Arlindo d Amorim Pessôa, respectivamente Presidente, vice 

Presidente e Secretario , foram iniciados os trabalhos referentes ao in 

quérito administrativo para apurar a falta grave de que acusado o 

funcionaria, Snr. Joaquim Antonio Dias de Amorim Néto, de haver emiti

do um cheque sem fundos, contra a ncia do Banco do Brasil , em Join

vile, confome provam o proprio documento , resgatado para fins discipli 

nares , e o extrato de sua conta corrente , falta grave em que reinci

dente e que se acha compreendida na letra " a " do artQ 16 do Decreto 

nQ 24615 , de 9 de Julho de 1934, conforme portaria baixada pelo exmo • 

Snr . Presidente do Banco do Brasil , em 7 de Outubro de 1939. 

A Comissão resolveu desi«nar a sala de suas sessÕes locali 

zada na sala do Al moxarifado , no primeiro andar do predio da Agenciado 
Banco do Br sil , em Niteroi , á Rua Coronel Gomes chado nQ 45 , e o 

dia dezenove de Outubro de 1939, s dezeseia horas e trinta minutos p~ 

ra a audiencia do acusado , por si ou assistido por seu advogado ou re

presentante do Sindicato da classe, e fazer expedir a necessaria noti

fica íio . 

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

vrada a presente ata, que subscrita por mim, Secretario , e assinada 

com os demais membros da Comissão. 

Niteroi , 16 de Outubro de 1939 
A COMISSÃO DE INQUE~O 

~~~.ato"~ , Pr sidente . 

· e Presidente . 
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~ t~V,OR CITAR NA RESPOSTA : 

DIRECÇAO GERAL 

ENDEREÇO Tlt:L!:ORAI"HICO 

"SATIIL611RAL" 

MOD. 2&/48 

Rio de Janeiro, 10 de 011llbro de 1939. 
CAIXA POSTAL 1110 

Ilmo. snr. 

OTAVIO RABELO DE FREITAS 

Presidente da Com1ssão de Inquérito 
Banco do Brasil 
N1ter61 

Levamos ao conhecimento dessa Canissão q~ o funcioná

rio deste Banco, snr. Jcaqu1m Antonio D1as 4e Amorim Neto emi-
N 

tiu cheque sem prov1sao de :fUndos, prattcando, ass1m, ato que 

o torna looomJ;B tí vel com o serViço deste istabel.eclmento, 

O c~ que refer1do, de n• 726576, serle P-2 (Doe. n• 1), 
~ . 

f01 em1 tido, ao plrtador, e11 26 de Fevereiro de 1939 contra a 

n/ Agêncla em Jo1nv1lle, tendo-se verificado que o mr • .Amorlm 
~ ~ . 

.Neto nao possul.a a11 fundos para oo orrer ao pagamento, conror-

me prova o imluso extrato de s.w. conta {Doc. n• 2). Não man-
* 

têm ele conta çorrente junto à nossa Agêncla em N1 terói, onde -
atualmente serve, contorne telefonema · da rre soa Agêm1a, de 25 

de agosto pp. (Doo. n• 3). 

llnbcra o emlt~nte nio possu1sse a mcessârla IrOv1são 

de :t:undos, o Banco efetuou o pagamento do cltado c~ que, mas 

exclust vamente para nns d1oo1pl1qlres e sem que d~! se possa 

cQlclu1r, de qualquer :r6rma, pela bêe. em1~são do mesno, como se 

verifica ~lo recibo I8SSado x:elos pcrtadores ~ c~que, surs. 

5ade (Doo. n• 4). 
. ~ 

o acusado, 2• escrl. ttrárto deste Banco, é brasileiro, 

. J casado, contando 16 anos e tresentos e quarenta e quatro dias 
{ ,..,._ 



I -2-
~nco do ~adú!~ 

DIRECÇAO GERAL 

ENDEREÇb TELEORAPHICO 

"SATELOERAL" 

t FAVOR CITAR NA RESPOSTA : 

Rio de Janeiro, 
CAIXA POSTAL 1110 

de serviço efetivo. 

O relato qt.e acabamos de fazer evidemía a falta Irat1-

cada ~lo snr. Joaquim Antonio mas de Amor1m Neto, devidamente 

provada ~los dooumentos anexos. · 

E outras clrcunstanc:tas nos convencem de que o acusadO, 

ao watlcar a !alta, tinha pleno conbac1.nento de sua gravidade, 
,., ' ... eis que, em tOdos os taJ.oes de cheques :Ccrnecldoo as pesscas , . . 

q~ mantêm dep6S1. tos no Banco estão impressos os arts. s•, 7°, 

11 o e 12° do decreto n• 2591, de 7 de Agosto de 1912, dlzelllo 
,. ~ -

o art. 7°: "aquele que em1t1r cheques sem ter Slf1c1ente trovi-

são de fundos em poder do sacado ficará wje1 to à multa oo lOt' 
sobre o respectivo montante, além 4e .o~ras penas em aue possa 

1marrer" (C6dlgo Penal, art .338). 

O snr • .Amor 1m Neto sabe que o Banco semiJ"e puniu com o 

máximo rigor os !uncl on4r1os que lncorrem em falta 1gt.al à em 

questão, o qll:3 não pOderá ser pc:r ele regado par se tratar de 
,., 

dlsposiçoes internas oorm.micadas a texto o fUnclonallsmo por 

melo de Circulares. 

Tanto mats quanto o Str. Amorlm Neto é re1rx:1dente na 

falta grave de emissão de cheques sem fundos, tendo sltt>, por 

!alta idêntica, submetido a inquérito adm1nistrativo em sete~ 

bro de 1936, do <J.lS resultou ser severamente punido com uma ~-

f} pensão de 9 o dlas. 

~~\ Consl.derando que, d1a!Ite dos fatos expostos e documentos 

r I apresentados, está perfeitamente caracterlzaoo a falta grave a 



~nc# ~ ~aó/ f FAVOR CITAR NA RESPOSTA : 
( 

DIRE;CÇAO GERAL 

ENO!Rt:ÇO Tt:LEORAI"HICO 

"8ATELOERAL" 

Rio de Janeiro, 
CAIXA rOITAL 1110 

que alUde o decreto n• 24815, de ~ de Julho ();) 19~,aúr.» 1 ~• 
-

do art.l6, que como tal constclera: "qualquer ato de 1mprob1dade 
' 

que torne o em:Iregado 1mom~t:!vel com o serviço do estabeleci-

mento", submetemos a essa Comlssão a Iresente denQ.m1a, para 
~ . 

que os fatos sejam apurados na fórnn da le1 trabalhista. 

Protestamos em tempo pela juntada de novos doCumentos 

e par qua1s~er meios de prova que se tornem necessárias ' elu-
N 

c1daçao do processo. 
N 

Saud.aç~s 

Pelo Banoo 

~. 4945 

MOD. 26/41 



• P -41 
... , 
PAGUE POR ESTE CliE OUEl a .../(2._.J.~~~~~L-=;..:~'.:.~~_.:_.:_: ___ _:_ 

--~~--------OU Á SUAOWEMA ÇV ANTIA :O'.l:lE.-:t.~~=.,..._:=:::.::...:::::..:::;~...L--



id't, BANCO DO BRASI Rio do Jano1ro, .... 2~~o. 1 .. :~osto~ 1939.~ 
EL 

Ni~rE 6a 

TRANSMITIDO POR 

an . ··-· .............. .. 

A 

ÁS ... HOAAS 

DESTINA1(#.'ito25 ... ;. 
FtJNCX ............ .. 

SECRE 2· 1 

T EFONEMA RECEBIDO DO BANCO DO BRASIL .. -.......... ...... .. .. .. ................... l/f! 
TEXTO N. 0 .:.89 ............ . 

Respondendo a s/ telef. de hoje n° 69, informamos 
que o funo. Joaquim Antônio Dias de Amorim Neto não tem 
conta corren~e nesta Agência.--------------------------

.. ' . . 



EM resgate do cheque n2 ~26 . 576 Scri e P- ?-, emit i do em 
26 de Fevereiro de 1939 , pelo Snr • . TOAQUIM ANTO HO DI 
AS .AMORI NET'rO , recebemos a importuncia de Rs : l : 9lo
{IDJH CONTO NOVECENTOS E DEZ MIL REIS) do BANCO DO BRA
SIL, Sociedade Anonima , o ual nos declarou , por seu 
representante , que acode a este pagamento exclusiva -
mente para fins disciplinares , sem que dthi se possa 
concluir , de qualquer fórma , pela bôa emissao do cheque . 

cf~eee, . d.< r1~ 



• I .. 

Joaq_ui Antonio Dias do mori etto-
Funcionsrio 

H ISTO RICO DEBITO CREDITO 
D -c 

937 
rço 3o Rec~ /inicio desta conta,liqg s/vencimentos cte. ... 

es 616 2oo 
Cheque 43o.751 000 

2 000 c 
ril 1 4 000 

3 000 258 
3 5 000 

6 000 
28 Irnp.d8.S despesas telegraficas feitas pela Similar 

de São Paulo, por s/conta, em 3o.~.37,debitada,cf. 
s/pedido verbal ... 

29 ec2, liqg s/vencimentos c te. mes 1:245 5oo 
Cheque 431 .381 15o ooo 

" 2 4oo ooo 
30 

11 4 322 000 

" 3 324 Loo 
i o 4 " 5 4o ooo 

13 " 6 9 9oo - ·-29 Recg liq_g s/venci'llentoa cte. 
... 

1:245 5oo !!l.es 
Cheque 431.387 25o ooo 995 Soo 

31 8 46o. ooo 
692 ... 53o ooo 5 

o 29 Rec~, liq2 s/vencinent os cte. mes 1:245 
Cheque 431.696 ... 

lho 30 o 1 · o 1 · t cte. mes 1:245 5oo • e c-. • ~q= s venc~11en os 
Cheque 432.3 31 ~26 000 

31 2 6- 000 ... 
2 3 6. 000 os o ... 

3o ec2, liqg s/vencimentos cte . mes 173 loo 179.-loo 
31 Cheque 432.335 15o 000 29 loo 

t;g 3 6 2o 000 9 loo 
7 9 lo o 

29 Rec~, liqg s/venc i:nentos cte. 
... 

m s 
Che ue 432.338 l:oo~-ooo 

3o 40 5 000 
871 19o 000 

tg 11 Imp. que lhe credit qmos, ref.ao liquido da aiferen-
ça de vencimentos, percentahgens, atificação de 
~atal e abono adicional, decorrentes da retração 
d nro ocões nor qntiguidade . realizadas com atrazo . 



DATA 

3o 

1 

3 

28 

29 

30 
• 

4 
13 
29 

• 31 

J nho 29 

• Julho 3o 

31 .... 
os o 2 

3o 
31 

3 

29 

3o 

11 

Joaqui~ Antonio Dias do morim Tetto-

H ISTO RICO 

Recg /inicio desta conta,liqg s/venci~entos cte. .... 
es 

Cheque 43o.751 
2 
4 
3 
5 
6 

Imp.das des Psas telegr ficas feitas nela Similar 
de São PaulÔ, por s/conta, em 3o.?.37~debitada,cf. 
s/pedido verb<ü 
ec2, liq2 s/vencimentos cte. ês 

Cheque 431 . 381 
" 2 ,. 4 
" 3 
" 5 
" 6 
c2 liq2 s/venci entos c e. mês 

Cheque 431.387 
8 

692 
Recg, 1iq2 s/verci-:Ientos cte. mês 
Cheque 431.696 
ec~, 1iqg s/venci entos cte. mês 

Cheque 432.331 
2 
3 

Rec2, liq2 s/vencimentos cte. mês 
Cheque 432.335 

6 
7 

Rec2, 1iq2 s/v~ncimen os cte. ·s 
Che ue 432.338 

40 
871 

Imp. que lhe credit mos, ref.ao liquido da diferen
ça de vencimentos, pe1cent 'gens , ~ti~icação de 
T tal e abono adicional, decorrentes da retração 
~ ...... -.._~1"18-""-"'-.,.._ """.....,...,.. n ..,.......,...;,......_,.;~~rta ~..oo1;,r7,.,_A.......__ ---.L-

Funcion9.rio 

DEBITO 

• 

7 

15o ooo 
4oo ooo 
322 000 
324 LJ..oo 
4o ooo 

9 9oo 

25o 
46o 
53 o 

000 
000 
lo o 

000 
000 
000 

CREDITO 

616 2oo 

1:245 5oo 

1:245 5oo 

1:245 5oo 

l :245 5oo 

173 1oo 

o -c 

c 



hio 

Junho 

-Julho 

Agôsto 

Out~ 

• 

\ 

!od. 01/48 

3o 

4 
13 
29 

31 

29 

3o 

31 
2 

3o 
31 
3 

29 

3o 

11 

13 
14 
15 
16 
18 
21 

23 

25 
26 

27 
28 
29 

• 

-··-':1-- .,.,-._.,--
" 2 
tt 4 
" 3 
" 5 
" 6 

Rec~ liq2 s/venci~entos cte. mês 
Cheque 431.387 

8 
692 

Recg, liq2 s/venci 11entos cte. mês 
Cheque 431.696 
ec2, liqg s/venci~entos cte. mês 

Cheque 432.331 
2 
3 

Rec2, liqg s/vencimentos cte. mês 
Cheque 432.335 

6 
7 

Recg, liq2 s/venci~entos cte. mês 
Cheque 432.338 

40 
871 

Imp. que lhe credit qmos, ref.ao liquido da diferen
ça de vencimentos, pe r centahgens, gratificação de 
Natal e abono adicional, decorrentes da retração 
de promoções por ~ntiguidade, realizadas com at~zo, 
de ac.c/resolução da Diretoria , de 15.7.37, cf.av~ 
da A~encia Cen~ral-Rio, de 5 cte., n2 56.864 
Cheque 432.872 

.. 

3 
4 
6 
7 

722.611 
2 
4 
3 
5 
7 
9 

2o 
432.879-

722.681 
2 

Rec2 s/venciJ entes cte. mês 
Cheque 722.6 3 

• Transporte 

25o ooo 
46o ooo 
53o ooo 

1:25o 5oo 

000 
000 
000 

1 :5oo. ooo 
2 :ooo .·000 

5oo$ooo 
15o ooo 
135·!1000 

67:'-t7oo 
5oo ooo 

5o ooo 
24o. ooo 

5o$ooo 
25o ooo 
18o ooo 

5o ooo 
3o: 5oo 
5o ooo 
55$ooo 

13:184$5oo 

1:245 5oo 

1:245 5oo 

1:245 5oo 

173 1oo 

1:245 5oo 

6:o52 2oo 

1:265 5oo 

• 

6: 

2: 
2: 
1: 
1: 
1: 
1: 

1: 
1: 



~ai 

Junho 

Julho 

Agôsto 

et2 

" 2 
30 tt 4 

" 3 
4 " 5 

13 " 6 
29 Rec~ liq2 s/venci~entos c e. mês 

Cheque 431.387 
31 8 • 

692 
29 Rec~, liq2 s/vencinentos cte. mês 

Cheque 431.696 
3o ec~, liq~ s/venci~ent os cte. mês 

Cheque 432.331 
31 2 

2 3 
3o Rec2, liq2 a/vencimentos cte. mês 
31 Cheque 432.335 
3 6 

7 
29 Rec2, liq2 s/v ncimentos cte. m·s 

Che ue 432.338 
3o 4o 

871 
11 Imp. que lhe credit qmos, ref.ao liquido_ da iferen

ça de vencimentos, per centahgens, atificação de 
atal e anono adicional, decorrentes da retração 

de promoç3es por ~ti guidade, realizadas com atrazo, 
de ac.c/resoluçâo da Diretoria , de 15.7.37, cf.av~ 
da A~encia Central-Rio, de 5 cte., n2 56.864 
Cheaue 432.872 

- 3 
13 4 
14 6 
15 7 
16 722.611 
18 2 
21 4 

.3 
23 5 

7 
25 9 

26 2o 
432.879-

27 722.681 
28 2 
29 Rec~ s/venc iJ entos cte. mês 

Cheque 722. 3 

Tr3Ilsporte 

4oo~ooo 

322,ooo 
324 lioo 
4o ooo 

9 9oo 

25o 
46o 
53 o 

000 
000 
000 

1 :5oo ooo 
2 :ooo 000 

5oo ooo 
15o ooo 
135 000 

67 7oo 
5oo .ooo 

50J000 
24o,..ooo 

5 000 
25o ooo 
18o ... ooo 

5o ooo 
3 5oo 
5 000 
55~000 

1:245 5oo 

1:245 5oo 

1:245 5oo 

173 loo 

1:245 5oo 

6:o52 2oo 

1:265 5oo 

14:334 5oo 

6 3oo 

- 5oo 

S96. ooo 
246. 000 

6 000 
1?9~loo 
29 loo 

9 loo 

6:o52 7oo 

2:5?2 7oo 
2:o52 ?oo 
1:9o2 ?oo 
1:767 7oo 
1:7oo ooo 
1:2oo ooo 

9lo ooo 

6lo ooo 
43o: 000 
38o ooo 
349 5oo 
299.5oo 
244 5oo 

1:5lo ooo 
1:15o ooo 



.. 
~ 

Joaquim Antonio Dias do Amorim Netto-
Funcionaria 

-r--~ --= 
DATA H ISTO RICO DEBITO CREDI T O 

o 
OBSERVAÇÔEt - SALDO c 

·- -- ·- = 
1937 f 

13:184 5oo 14:334 5oo c 
ut~ 29 Transporte 
·ov2 1 Cheque 722 .685 53 o 000 62o ooo 

3 7 2oo 000 42õ .. 000 

9 4 42o 000 -*-... 
29 Rec2 , 1iq2 s/vencimento c te. mes 1:265 5oo 

Cheque 722. 688 000 635' 5oo 
:ez~ 1 723.oo1 000 135 5oo 

3 2 000 

3 5o o 3o ooo 
4 4 000 1o!ltooo 

8 5 000 

27 Liq~ dos juro até hoje 6 1oo 6 loo 
28 Pago a s/debito, cf.recibo em n/poder 6 1oo 
29 Recg, 1iqg a/vencimentos até hoje 1•265. 5oo 1 :265. 5oo 

Cheque 723.oo8 boo 000 665 5oo 
31 331 35o 000 

2 2o o o 295 5oo 
.938 

295 5oo an2 4 3 
13 Rec~, 1iqg s/percentagem do 2~ semestre de 1937 95 9oo 95· 9oo 

Cheque 723 .335 95 9oo 
29 Rec2, 1iq~ s/vencimentos cte. mês 1:331· 4oo 

Che1ue 723 . 337 4o 000 

)1 6 1:15o 000 
8 141. 4oo 

Recg, 1iq2 e/vencimentos cte. 
... 

1:333$9oo 'evg 25 mes 
vheque 723.981 5o 000 

2 91o 000 

[grço 3 3 '/0 000 

4 34o 3oo 000 

15 Pago a s/debito , cf.recibo em n/poder 3 9oo 
3o Recg, liq~ s/venci~entoscte. mês 1 :34o 3oo 

Che ; ue 723.985 3o 000 

6 315 000 725. 3oo 
31 4 35o 000 375 3oo 

9 175 3oo 2oo ooo 
bril' 4 727.261 16o. 000 4 

5 2 4o 000 

Recebido 15o ooo 
1 1 0.h nn"" ?';)?.?F.t; l?o ooo 



-

Joaquim Antonio Dias do Amo rim Netto-
Func ionario 

-· DATA H ISTO RICO DEBITO CREDI T O 
o -c 

1937 
Transporte 13 : 184 5oo 14: 334 5oo c 

Out~ 29 
ov2 1 Cheque 722. 685 53 o 000 

3 7 2oo 000 
9 4 42o 000 

29 Rec~, 1iq~ s/vercimento cte. 
... 1:265. 5oo mes 

Cheque 722.688 63o 000 
Dez~ 1 723. ool 5o o 000 

3 2 85 000 
3 2o. 5o o 

4 4 2o 000 
8 5 lo 000 
27 Liqg dos juros até hoje 6 loo 
28 Pago a s/debito, cf.recibo em n/poder 6 1oo 
29 Ree2, liqg e/vencimentos até hoje 1:265- 5oo 

Cheque 723. oo8 000 
31 331 000 

2 000 
1938 
Jan~ 4 3 295 5oo 

, _ 13 c2, liq2 e/percentagem do 2~ semestre de 1937 95$9oo 
Che1ue 723. 335 ... 95 9oo 

29 Ree~, liq~ e/vencimentos cte. mes 1:331 4oo 
Che ,.., ue 723.337 4 000 1: 

31 6 l:l5o 000 
8 141 4oo 

Fev2 25 Ree~, liqg e/vencimentos cte. 
.... 

1:333 9oo mes 
Cheque 723.981 000 

2 000 
. ~?rço 3 3 000 

4 34o 
15 Pa~o a s/debi o , cf.recibo em n/poder 
3o R e2, liq2 s/venci~entoscte. mês 1:34o 3oo 

Che ;.ue 723.985 3o 000 
6 315 000 

31 4 35o 000 
9 175 3oo 

Abril- 4 727.261 16o. 000 
5 2 4o 000 

Recebido 150· 000 
1 1 ('Y.,,..,.m,.. '7?'7. ?ht; 1 ~l'\lV\ 



~-o~--~------, -- ·------ -~ -rr---- _..,_"'" -.;~-

29 Rec2, liq~ s/vencimentos até hoje 1:265 5oo 1:265 5oo 
Cheque 723. oo8 boo 000 665 5oo 

31 331 35o 000 
2 2o 000 

1938 
Jang 4 3 295 5oo 

13 Rec~, liq~ s/percenta~?;em do 2~ semestre de 1937 
Che1ue 723 . 335 95 9oo ... 

29 Rec2 , liqg s/vencimentos c te. mes 1:331. 4oo 
Che ue 723 . 337 4o 000 4oo 

31 6 1 :150· 000 4oo 
8 141 4oo 

25 Rec~, liqg s/vencimentos cte . 
... 

1:333 9oo Fev~ mes 
Cheque 723.981 5o 000 

2 9lo 000 3?3· 9oo 
. ::~rço 3 3 •;o· 000 3o3· 9oo 

4 34.o 3oo ooo 3 9oo 
15 Pa~ a s/debito , cf.recibo em n/poder 3 9oo -~ 
3o Rec~ , liqQ s/venci~entoscte. mês 1:34o 3oo 

Che ; ue 723.985 000 
6 000 

31 4 000 
9 3oo 

Abril' 4 727 . 261 000 000 
5 2 000 

Recebido 
11 Cheaue ?27 . 265 
29 ecg , liqg s/venc i.mentos cte.mês 1 : 338 3oo 

Cheque 727 . 266 lo o 000 1:238 3oo 
30 3 3oo. 000 

7 33o 000 
8 55 000 
9 553· 3oo 

. aio 6 Recebido lo o 000 000 
lo Cheque 724. 171 000 
11 2 
30 o ec"", liqg s/venci:nentos 

Cheque 724.173 
cte. 

... 
1:399 7oo mes 

6 
7 000 449"'7oo 

31 5 000 
8 000 
4 5o o 
9 000 92 2oo 

Junho 2 8o 000 ?2At.2oo 
4 451 12 2oo 
9 2 

24 Liqº dos juros !l tê hoj 2~loo 
· 'l'ransporte 



Joa~uim ntonio Dias do Amor· etto 

DATA 

193 
Junho 

Julho 

s t2 
Out2 

ov2 

.arço 

Junho 

H ISTO RICO 

24 
28 
29 

Rec2, 
Chequ 

Transporte 
liq2 s/v~nci!P.ntos cte.mês 

3o 
2 
4 
7 

29 
1 

28 
3o 
21 

724.454 
7 
8 
9 

851 
2 

Recebido 
C~eque 725.831 
Recebido 
Cheque 726 . 571 
Liq2 dos juros até hoje 

28 Rece ido 
3o he ue 382.7ol 
25 Rec~, l'q s/vencimentos cte. mês 
28 Rec=, imp. d s/vencinentos ref.co~ nçao de tra

balho rel.~o dia 14 do cte. ês 
7 Recebido d Jaz r ntonio ieira, ara seu cr'dit 

conf. recibo ntre e ao es o 
Ch que 382.8 1 

18 3 
2o 4 
21 5 
23 6 
24 f 
25 8 
29 9 
3o 8o 
2o Liq~ juros até hoje 
26 P ~o , conf.recibo e n/poder 

= 

DEBITO 

23: 96l'~loo 

315 000 
25o ooo 
65u ooo 
l4o ooo 

26 8oo 
2o ooo 

4oo ooo 

74o ooo 

9oo ooo 
125~000 
2o ooo 
40~00 
2o oo 
?o ooo 
6o ooo 
2o ooo 
3o ooo 

Func íon q rio 

CREDITO 

23:963 2oo 
1:399 7oo 

4oo ooo 

74o , ooo 

- 9oo 

7oo ooo 

667 9oo 

16"'6oo 

6oo ooo 

214-oo 

o -c SALDO 

2 loo 
1:4ol 8oo 

836 8oo 
186 8oo 

46 8oo 
~ "oo 

668 

o 

1:285 
385 
26o 
24o 
2oo 
18" 
llo 

5o 
3o 

2 



• 

Julho 

Se til 
Outg 

ov2 

F v2 

.. arço 

Junho 

é.'J vneque '/é."+."+/'+ 
7 

3o 8 
2 9 
4 851 
7 2 

29 Recebido 
1 C~eque 725.831 

28 Recebido 
3o Cheque 726 . 571 
21 LiqÇ dos juros até hoje 

28 
3o 
25 
28 

7 

18 
2o 
21 
23 
24 
25 
29 
3o 
2o 
26 

Rece ido 
he ue 382.7o1 

Recg, 1 q s/vencimentos cte. mês 
Rec~, imp. de s/ enci~entos ref.conv nção de tra
bq1 o re1.~o di~ 14 do cte. ês 
Recebido d Jaz r ntonio eir~, ara se cr~dit 
conf. reei o ntre o esmo 

beque 382.871 
3 
4 
5 
6 

é 
9 

8o 
Liqg juros até hoje 
Pa o, con .recibo em n/poder 

?o 

000 
000 
000 
000 
8oo 
000 

000 

4oo oo 

?4o oo 

- 9oo 

7oo ooo 

667 9oo 

16 6oo 

6oo .. ooo 

2"" 00 

28:49o ?oo 

1 



DATA I HISTORICO 

1938 
Junho 

Julho 

Set2 
Outg 

ovg_ 

Dez!l 

~}~~ 
F v2 

.. arço 

Junho 

24 
28 
29 

3o 
2 
4 
7 

. 29 
1 

28 
3o 
21 

28 
3o 
25 
28 

7 

18 
2o 
21 
23 
24 
25 
29 
3o 
2o 
26 

Tr3nsporte 
Recg_ , 1iq!l s/vgnci ~P-nt os cte . mês 
Cheque 724 . 454 

7 
8 
9 

851 
2 

Recebido 
Cheque 725 . 831 
Recebido 
Cheque 726 . 571 
Liqg dos juros até hoje 

Rece ido 
Cheque 382 .7o1 
Recg , 1iq ~ s/vencimentos cte. mês 
Rec=, imp. d s/vencinentos ref.conv nção de tra
balho e rel . ao dia 14 do cte. ês 
Recebido de Jazer Antonio Vieira, para seu crédit 
conf. recibo entregue ao mesmo 
Cheque 382.871 

3 
4 
5 
6 

ã 
9 

Bo 
Liqg juros até hoje 
Pago, conf.recibo em n/poder 

-

DEBITO 

23 : 961'~100 

315 000 
25o~ooo 
65u~ooo 
14o·. ooo 

26$8oo 
2 o'.Pooo 

4oo. ooo 

740 000 

7oo$ooo 

9oo$ooo 
125)ooo 

2o$ooo 
4o 4oo 
20;000 
7o ooo 
6o ooo 
2o$ooo 
3 000 

2$4oo 
28 :49o$7oo 

Func ionario 

CREDI T O 

23:963~200 
1:399 7oo 

4oo$ooo 

74o ooo 

-$9oo 

7oo~ooo 

667~9oo 

16""6oo 

6oo~ooo 

2$4-oo 

o -c SALDO 

2.1oo 
1:4o1 8oo 

836 8oo 
186 8oo 

46 8oo 
?o ooo 

000 

7óo~9oo 
9oo 

668 8oo 

685$4oo 

1 ; 285~400 
385$4oo 
26o$4oo 
24o 4oo 
2oo .• oo 
18" 000 
11o ooo 

50· 000 
3o$ooo 

2 
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Banco do Brasil 
Processo administrativo . 

Acusado: Joaquim Antonio Dias de Amorim N to 

Comissão apuradora: Octavio Rabello de Freitas, 

Gentil Bittencourt de Britto, 

Arlindo de Amorim Pessôay 

AUTUAÇÃO 

Pr esidente 

Vice Presidente 

Secretario 

Aos dezeseis dias do mês de Outubro de mil novecentos e 

trinta e nove, nesta cidade de Niteroi e na sala em que funciona a Co

missão de Inquérito, autúo a portaria baixada em sete de Outubro de 

mil novecentos e trinta e nove, pelo Exmo . Snr. Presidente do Banco do 

Brasil, a carta do mesmo Banco, de dez de Outubro de mil novecentos e 

trinta e nove , acompanhada do cheque nR 726576, serie P-2, de~ •• •• ••• 

1 : 9lo$ooo , emitido pelo acusado , Snr. Joaquim Antonio Dias de Amorim 

Néto, em 26 de Fevereiro de 1939, ao portador, contra a Affencia de JCU1 

vile e o extrato de sua conta no periodo de ;o de Março de 1937 a 26 

de Junho de 1939~ cópia de um telefonema expedido pela Agencia de Ni

teroi , em 25 de Agosto de 1939, á Agencia Central do Banco do Brasil, 

no Rio de Janeiro e o recibo firmado por Irmãos Sade, em 17 de Agosto 

de 1939 , na cidade de Joinvile, do teor seguinte: 

"Em resgate do cheque nlil 726576, serie P-2 , emitido em 26 

de Fevereiro de 1939, pelo Snr. Joaquim Antonio Dias de 

Amorim Néto , recebemos a importancia de ~. 1:9lo$ooo (Hum 

conto , novecentos e dez mil reis) do Banco do Brasil, So

ciedade Anonima, o qual nos declarou, por seu representan

te, que acode a este pagamento exclusivamente para fins 

disciplinares , sem que daí se possa concluir, de qualquer 

fórma , pel a boa emissão do cheque . " 

e a ata da reunião em que se deu inicio ao inquérito administrativo a 

que alude a mesma portaria. 

Em dezeseis de Outubro de o de Amorim Pessôa- Secr. 

rio-escrevi e assino 



/ 

Niteroi, 17 de Outubro de .l939 

Illmo. Snr. 
Joaquim Antonio Dias de Amorim Néto 

Nesta. 

Tendo sido v. s. acusado de ter emitido cheque sem fundos, 

conforme provam o cheque nQ 726576, aerie P-2, de ls9lo$ooo, emitido 

por v. S. em 26 de Fevereiro de 1939, contra a encia do Banco do Bra

sil , em Joinvile, Est ~o de Santa Catarina, o extrato de sua conta cor

rente, no periodo de 'o de Março de 1937 a 26 de Junho de 1938, forneci 

do por aquela Agencia, copia do telefonema d 25 de osto de 1939, ex

pedido pela encia'do B co do Brasil em Niteroi Agencia Central do 

mesmo Banco, no Rio de Janeiro e o original do recibo firmado pelos ~ 

Irmãos Sade, de Joinvile, em 17 de Agosto de 1939, o que constitue fal

ta grave, capitulada na letra " a " do arta 16 de Decreto nQ 24615, de 

9 de Julho de 1934, e em cumprimento á portaria do Exmo. Snr. Presiden

te do Banco do Brasil, de 7 de Outubro de 1939, que nomeou esta Comia -

são para apurar a falta em inquérito administrativo, de acordo com os 

termos do citado decreto, convidamo-lo a comparecer á audiencia que se 

realizar! na sala em que funciona a referida Comissão, lmcalizada no 

primeiro andar do predio em que funciona a Agencia do Banco do Brasil , 

em Niteroi, ! Rua Coronel Gomes Machado, ni 45, ás 16,3o horas do dia 

19 de Outubro de 1939, afim de prestar o seu depoimento, podendo v. s. 
fazer-ae acompanhar do seu advogado ou ser assistido pelo advogado ou 

representante do Sindicato da classe a que pe~tence. 

SAUDAÇÕES 

Pela COMISSÃO DE INQUERITO 

~ ~,di tRI ~~Presidente. 



.( o 

,L • 

TERMO DE JUNTA;D 

Aos dezesséte dias de Outubro de 1939 , 
junto aôs autos presente doe e to:- Eu , se-
cxe t a r i o e a ss no .-

r 



-------....... - -- -

~nce> e/e> ~a.#/ f FAVOR CITAR NA RESPOSTA : 

DIREC9AO GERAL 

ENDI!.RI!:ÇO TI!:LI!:ORAPHICO 

"SATELOERAL" 

I 

Moo. ZG/48 

Rio de Janeiro, 17 de Oltubro éte 1939. 
CAIXA POSTAL 1110 

f 

I1mo. snr. 

OOTAVIO RABELLO D J.4 ITAS 

Presldente da Comissão de Inquérito 

NITEROI 

" 
m adltauento à nossa carta de 10· do ocrrente, remete

mos-lhe anexo uma rela~~o dos . cheques :romec1dos pela n/Agên

c1a em Jo1nv11le ao snr. Jce,qulm Antonio Dlas de .Amarlm Neto, 

no periOdo de 20.3.37 a 14.2,39. 

Pedimos a sua atenção ~a o fato de cons,tar da aludida 

relação o vultoso núnaro de cheques (59) dados como 1nut111-

zados talo e f eri do func:l. onár1 o. 

Pelo Bano o do 



TERMO DE JUNTADA 

r t rio 

O N 



• 
·• TCO DO BR SIL ~~ ;J(jj. 
-Joinv; lle- "2)' ~·· ~ 
Re1açio dos ch quea fornecidos ao fun ~ ionãrio Snr.JOAQUIL lTONIO DI~l 
AMORIM fETTO, are movi.mento da conta "TIEPOSI~OS POIUL1\.RES " 

-x-x-x-x-x-x-x-

Numeras Data 
43o .751/60 2o-3-937 
431 . 381/90 29-4-937 

I 

431.691/700 31-5-9)7 
432.331/40 30-7-937 
432 .871/ 80 3o-9- 937 
722.611/20 1º-1o-937 
722.681/90 27T1o-937 
723.001/10 1g-12-937 
723.331/40 30-12-937 
723.981/90 25-2-938 
727 . 261(ª Pi ~b o~ n - ~8eem' 

-ea~u~-.o;tn 

Re1aç~o 
-.0.('! 

Numeras 
431 . 691 
431 . 693/5 
431.697/700 

e 43o.757/60 
431.389/90 
432.334 
432 . 339 
43" .875 
432.878 
722.616 
722.618 
722 689/90 
723aoo9/10 
723oqo6/7 
723 .. 334 
723 . 339 

Dat s 

31-5-937 
29-6-937 
3o-7-937 

3-9-937 
'3-9-937 
3-9-937 

7-lo-937 
15-lo-937 
16-lo-937 
23-1o-937 
25-1o-937 
1~-12-937 

3o-12-937 
29-12-937 
13-1-938 
25-2-938 

Numeras 
724.171/80 
724.451/60 
7"5 . 831/40 
726.571/80 
382 . 701/10 
382.871/80 
724.851/60 

Aa T~Ut aa O HaT 

72'3.988 
727 . 263/4 
727.270 
724.453 
724.853/60 
725.832/40 

726.572/80 

Dat 
1o-5-938 

4-6-938 
3o-9-938 
29-11-938 
3o-1-939 
14-2-939 
4-7-93Q 

Datas 
1-4-938 

1 -4-.38 
1o-5-938 
29-6-938 
1-lo-938 
s~f'l data-Sem 
'lviso, con. ta 
B nas "obser
vações" do li
vro. 

3o-l-939 
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AUDIBNCIA 

Aos dezenove dias do mes de Outubro de 1939, a dezesseis horas e trin

ta minutos , ab rta a audiencia elo Snr.Presidente da Comissão de Inqué

rito,e com a presença do Snr.Vice-Preaidente e de mim,Secretario , mandou 

o primeiro apregoar o nome do Snr.Joaquim Antonio Dias de Amorim N to , 

que apresentando-se declarou ser brasileiro,com trinta sete anos de ida 

de,casado,residente á Rua Comendador Queir numero oitenta e quatro , em 

Niteroi,fltnoionario do Banco do Brasil , com dezesseis anos e trezentos e 

quarenta cinco dias de serviço efetivo,percebendo rs.l:l97$9oo(Hum con

to cento noventa sete mil e novecentos reis)mensais , e acusou a citação 

para responder a inquérito administrativo afim de ser apurada a falta 

que lhe atribuída de haver emitido um cheque sem fundos,conforme pro

vam o cheque na 726 . 576-serie-P2,de rs . l:9lo$ooo(Hum conto novecentos e 

dez mil reis),emitido em vinte seis de Fevereiro de 1939,contra a Agen

cia do Banco do Brasil,em Joinville,Estado de Santa Catarina , e o extr -

to de sua conta corrente,no periodo de trinta de ~~rço de 1937 a vinte 

seis de Junho de 1938. -

DEPOIMENTO DO ACUSADO. 

Inquerido sobre os f tos que deram lugar falta que lhe atribuída e 

as circunstancias que a rodearam,declarou reconhecer ter emitido o che

que acima descrito,mas que,naquela data,devia ter fundos necessarios . 

Perguntado si sabia que o Banco considerava este fáto como falta grá
ve , respondeu afirmativamente . Perguntado pelo o motivo ou os motivos que 

o levaram a cometer esta falta , reapondeu que o fez por falta de recursos 

para ocorrer as despesas com o tratamento de sua pessôa , bem como na pe~ 

soa da sua esposa atacada de JJal ia pelo periodo de treis mêses .Per~ 

tado si havia sido este o unico cheque sem fundos que havia emitido , res 

pondeu afirmativamente . Perguntado se tinha dificuldade em preencher no~ 

malmente um cheque,respondeu afirmativamente , alegando que devido ás v -

~ias molestias adquiridas na cidade de Joinville , não s 6 devido ao clima, 

como tambem por f tos intimos , dentre os quais , molestia e falecimento de 

tempo á Direção 

sentia com falta de vista . Perguntado si to-
-Continúa-



-continuação-
dos os cheques que havia dado como cancelados haviam sido , realmente , 

inutilizados,respondeu afirmativamente . Perguntado como explicava,en

tão,que cerca de um mês depois de haver dado como inutiliaado o che

que nQ 726 . 576-serie-P2,o utilizou em vinte seis de Fevereiro del939 

para pagamento aos Snrs .Irmãos Sade da importanoia de rs ••• l:9lo ooo 

(Hum conto novecentos e dez mil ràis),respondeu que o fez por um e

quivoco e que dentro do prazo legal de cinco dias apresentaria a sua 

defeza escrita. Nada mais foi dito nem lhe foi perguntado . E,para con~ 

tar,eu,Secretário,lavrei o presente termo que,lido e achado conforme, 

vai assinado pelo depoente,pelo Presidente e Vice-Presidente da Co

miasão,e por mim subscrito . 
"' Niteroi ,Deze~ove de Outubro de 1939 





Estando terminadas as deligencias do inquerito,marque o Snr. Secreta

rio o prazo de cinco(5)dias , a que se refere o artQ 11 das "InstruçÕes" 

do Conselho Nacional do Trabalho,para que o acuaado , Snr. Joaquim Antonio 

Dias de Amorim Néto , apresente as suas ~azÕes de defesa . 

Niteroi ,Em 19 de Outubro de 1939 

~ e~dt, &~residente, 
Octavio Rabello de Freitas 





o 

Ni t ero1 , 19 de Outubro de 1939 

SnroJoaquim Antonio Dias de Amorim Néto 

Nos termos do arti 11 das "InetruçÕes"para o inquéri

to administrativo , de que trata o arti 95 do Regulamento aprovado 

pelo Decreto ni 54 , de 12 de Setembro de 1934, baixadas em 3 de Fe 

vereiro de 1936 , pelo Conselho Nacional do Trabalho , vimoa marcar

lhe o prazo de 5(cinoo)dias , a partir desta data , para apresentar 

as suas razÕes de defeza. 

~ f2.i.ig?. &~idente 
Octavio Rabello de Freitas 

11ft 



. 
Aos dezenove dias do mes de Outubro 

de 1939 , jUhto aos autos o pre nte documen
o. -Eu ,Secr tario,escrevi.e ssino.-



A COMISSÃO DE INQUE ITO DO BANCO DO BRASIL 

Nesta 

Snr . Presid!ente. 

Joaquim Antonio Dias de Amorim Ne
to,funeionario deste Banco,respondendo inquerito peran
te essa MD . Comissão,tendo sido intimado a apresentar sua 
defeza dentro do prazo de cinco dias,prazo esse que ter
mina hpje,e necessitando de mais cinco dias para poder 
conseguir alguns documentos que devera anexar a referi
da defeza,vem solicitar a v.s. se digne conceder-lhe a 
prorogação acima pedida,de accordo com a lei . 

Nestes termos 

p .Deferimento . 

Nictheroy,24 de Outubro de 1939 

o praso de mais cinco dias,a partir 
desta data,como solicita o Snr.Joaquim Antonio Dias 

de Amorim Néto,para apre s entar as suas razões de de
fesa.-Marque o Snr.Secretário o ~ovo praso de cinco 
dias e faça a nemessaria notificação ao acusado.-

Niteroi,Vinte qul\tro de Outubro de 1939 

~ {(~ .tl, fi#. Presidente. 
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Niteroi ,24 de Outubro de 1939 

Snr . Joaquim Antonio Dias de Amorim H to 

Em aditamento á nossa comunicação do nezenove de Outubro 

de 1939,nos termos do arU 11 das "InstruçÕes" para inquerito.! 

dminiotrativm , de que trata o artQ 95 do Regulamento aprovado p~ 

lo D cre o n m ro de 1934, aixadas em 3 de Fe-. 
vereiro de ~acional do Trabalho,vimoa marca~ 

ihe o novo praso de cinco(5) dias , a partir desta data , para apre 
' -

sentar as suas razÕes de defeaa , de conformidade com o seu pedi

do em carta de hoje.- Saudações 

Pela Comissão de Inquerito 



ubro de 1939 , 
to . -Eu ,Secre -



f F A VOlt CITAit NA RESPOSTA : 

DIA C'ç:Ao GERAL 

, ENDEit O TIILI!:OitAP'HICO 

MOD. 26/48 

"8ATI!LOERAL" 

Rio de Janeiro, 25 de <\ltubro de 1939. 
CAIXA POSTAL 11 10 

• 
Ilmo. snr. 

CirAVIO RAB ~O D FREITA 

Presidente da Comissão de Inquérito Niterói -

Com a presente passamos ás mãos de v •• a certidão do 

tempo de serVl.ço, vencimentos e antecedentes do funcionário snr. 

Joaqu1tn tonlo Dias de .Amor1m Neto, para efeito das d1Sposi-
,., ,j 

çoes contidas no art. 12 das ''Instruçoes" do Conselho ac1onal 

Anexo • 

... .. 

Saudaçoos 
"' Pelo amo do Br s11 - Direçao Geral 



• 

! 

! 

Aos vinte seis dias do mes de Outubro de 1939 , 
junto ao utos pre ente doe ento , b como o 
certificado de tempo de servi o, vencimentos e an 
tecedontes do ~uncionar o J UIM N ONIO DIAS DE 
AMORIM NETTO , composto de oito f as datilografa
das,que acampa~ este docum.~ .-

~~~ Â .</p~,,t:v / <,/ r · Secr€tario . 



DIREÇÃO GERAL 

CAIXA POSTAL 1150 

TI!:L.I!:GRAMAB ' 'SATELGf!RAL" 

t ~AVOR CITAR NA' RI!:SPOBTA : 

OD. 03/30 

R1o DE JANEIRO. 

T I F I o 

Certific os o seguinte, co relaç-o ao tampo e se 1 

ço , venc entos e t c.e ente o funoion rio JOA U TO ro 
S E .ro D 1 TTOz ~ue foi a ti o aos erviços deste Banco --

em vinte e ois de outubro e no ar 

go e scritur io; que ocu~a at Dnente no qu dro o posto de e 

gundo s riturar1o , co venc entes mensais de um conto ce to e 

noventa ete 1~ e novec ntos reis, percentagem seme tral paga 

m q_uot s mensai de q_uatrocento trinta e dois il reis e um 

abono adiciona semestr 1 pago em quotas ens i e duzentos e 

tr ze mil e trezento reis; ~ue se utilizou das seguintes licen

ça : - quinze di s, par tratamento de saúde, e treze a vinte 

sete e eze bro e mi~ novecentos e vinte e u tro, co o or e-

nado; trinta i a, par tratar de seis e Junho a 

cinco de Julho e ~ nov centos e vinte e nove, sem vencimentos; 

, :para tratamento e aú e , de priueiro trinta e 
,_..-,..__., 

Junho il novecentos e trint e is, co o or ena o dia 

s . 11 00 pelo Fun o de B efic nci dos uncionarios 

o Br si qu tro ia , para tr 

trint um de Julho e 11 ovecentos e trinta 



r 
ertificado dos vencimentos, 

f ncionario .roaquim .Ll.D.tonio 

sei , com o or enado; trint 

serviço e antecedentes o 
orim Netto - continuaç .. 

' e s u e. de 

ezeset e "~osto a quinz-.e de et bro de mil noventos digo no 

v:acento e trint e , crnn o or enad.o e diari de s . ll 000 

pelo •undo de Beneficencia dos Funcionaria do Ban~o o Brasil, 

ra tr to de saÚd&, de quinz 

de Fe~ereiro a dezsseis de Março de mil novecento e trinta e 

no e, com 41o dos seu provento gerais; que deu faltas ao ser-

viço no total de cento que contava at~ est dat daze 

seis anos e trezentos e quarenta e quatro dias de exercicio efe 

tivo; que em treze de Novembro de mil novecentos e trinta e um 

foi censurado por ter emprest uma com 

deixado o titulo ir a protesto; que por des

pacho presidencial de vinte e um de Setembro d mil novecentos 

e trinta e sei foi suspenso pelo prazo de aventa ias e manda 

da submete erito administrati o por ter i ido o cheque 

numero trezentos e quarent e seis mil oitocentos e uare ta , de 

seiscentos e cincoenta mil reis, sem a necessari 

fundos; que, cumprida e sa penalida a e tendo em vist o resul

ta o o inquerito, foi autoriza o a reassumir o exercicio e 

suas funçÕes, tendo recebido os provento integrais o seu c 

go o perio o compreen ido entre o termino -a suspensao ue lhe 

quinze e Deze bro de il novecentos e trinta e 

-ata em que fo i resolvi a a sua re oçao ara a en-

- primeiro e M ço de mil novece tos e trinta 



. , 

' 

j ,i q 
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certificado dos vencimentos, tempo de serviço e antecedentes do 
funcionaria Joaquim tonio Dias de Amorim Netto - continuação. 

e sete; que, conforme contrato firmado em seis de Fevereiro de 

mil novecentos e trinta e quatro, instituiu a favor da Caixa 

conomica quarenta e oito consignaçÕes mensais de cento e quare~ 

ta e cinco mil reis, para :pagamento a começar em i'evereiro de 

1 novecentos e trinta e quatro, da importancia de seis contos 

novecentos e sessenta mil reis, sendo quatro contos novecentos 

e trinta e seis mil reis digo mil e duzentos reis e capital e 

dois contos vinte e treis mil e oitocentos reis de juros;que em 

quinze de Maio de mil novecentos e trinta e cinco liquidou o em 

prestimo contraido com a Caixa ~conomic em seis de Fevereiro 

de mil novecentos e trinta e quatro; que , conforme contrato fiE 

ma<io em nove de Maio de mil novecentos e trinta e cinco, insti

tuiu a favor da Caixa de Em:prestimos aos Funcionarias do Banc o 

do. Brasil sessenta :prestaçÕes mensais de trezentos e quarenta e 

sete mil reis, :para pagamento a começar de Haia de 1 novecen-

tos e trinta e c.inco da importencia de vinte contos oitocentos 

e vinte mil reis, sendo dezeseis contos novecentos e vinte mil 

reis de capital e treis contos e novecentos mil reis de juros ; 

que em dez set.e de Fevereiro de mil novecentos e trinta e cinco 

obteve, :para reposição em parcelas modicas, um em:prestimo de 

dois contos de reis, pelo Fundo de Beneficencia dos Fun~iona 

do Banco do Brasil, para custear despesas com uma interve_ 

cirurgic que se submeteu a sua espos~ ; que em trais de 

novece~tos e trinta e nove obteve, para reposiç ~o 



FJ-t 
das vencimento , tempo de serviço e anteoedent~ do 
Joaquim .. tonio Dias de .. àmor Netto .. continu~ão. certific o 

funcionaria 

em. parcelas medicas, u.rn: e..nprestima de trais c~ntos de reis , :Qare. 

tratamento de saúde, sujeito á comprovaç-o de sua aplicação den

tro do prazo de 60 dias da data do seu levantaDlento , comprovação 

essa que até e. presente data. não foi feita; que as informaçÕes , 

prestadas periodicamente a seu respeito, o dão geralmente como 

bom. funcionario, fe.zeudo-se restriçÕes. ., poré , nas prestadas no 

segundo semestre de mil novecentos e vinte e cinco - de ter se 

revelado desatento e pouco cuidadoso no~ serviços a seu car o, o 

que se atribuiu á falta de ordem em sua situação financeira ~ue 

-nao era bôa; nas prestadas em Novembro de mil novecentos e vinte 

e seis - de ser pouco assiduo , muito trapalhão, conversador e e~ 

rar frequentemen~e no servi~o; nas do primeiro semestre de mil -

novecentos e trinta - de ter vida particular bastante desorgani

zada, não limitando as suas despesas ás suas posses, o que sa 

constatou pelas repetidas reclamaçÕes de seus credores, razão por 

que foi chamada severamente a sua a tenção para o fáto; na do sa-

gundo semestra de mil novecentos e trinta - de ser pouco dedica-

do e não ser assiduo; na de Jul.ho e 1 novecentos e trinta e 

dois - de não ter iniciativa nos serviços que executa e de 
... 

nao 

ter vida privada regular; na de Julho e 11 novecentos e trinta 

e cinco e não ter iniciativa nos serviços que executa, de ser 
... 

pouco discreto, de nao ser observa or e de ter divi as superio -

suas posses; que em nove de Junho de mil novecentos e 

e um a firma Mauricio osenthal & Ir ãos , da Pare.iba, e 

a dirigida á Matriz deste Banco, reclamou contra a falta de 



.. 
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certificado dos vencimentos, te po de serviço e anteced:Jtes do\ 
funcionaria Joaquim wtonio Dias de orim Netto - continuação. 

pagamento de mercadorias,que vendera ao nr. orim Netto,no i~ 

:porte de s. 845 000 (oitocentos e quarenta e cina.o mil rei ) , 

co forme uplicata aceita :pelo mesmo e remetida com a carta em 

apreço; que em carta de dezeseis, e ete bro de mil novecentos 

e trinta e um, en ereçada :pelo Snr. João José de ace o ao ge -

rente da ·Matri~, foi recl&mado o p gamento de uma promissoria de 

s. 1:174 ~ 000 (um conto entoe setenta e quatro mil reis) ava

lisada pelo funcionaria em apreço, titulo esse levado a protes

to no dia quinze de etembro e mil novecentos e trinta e um 

que em carta de sete de Janeiro de mil novecentos e trinta e 

cinco o Banco a Ba!a :pediu a interferencia do B~o do Brasil, 

no sentido de obter do snr. i orim Nett o :pagamento d ue.ntia 

de Rs. 3:000 000 e respectivos juros, importe de uma premissa -

ria firmada pelo mesmo e vencida e quinze de Janeiro de mil no 

vecentos e trinta e treis; que em . arço e mil novecentos a tr-in 

ta e nove foi apresentado á encia do Bane o do Bras1l em Join-

vile o cheque no 724. 853 (setecentos e vinte e quatro mil oito

centos e cincoenta e traia) de Rs. 800 000 {oitocentos mil reis) 

e.mitid.o em trinta e um e \.gosto d.e mil novecentos e trinta e 

oi to. pelo funcionaria Joaquim .ti..Iltonio Dias de ~ 1orim etto, ao 

send.o seu apresent nte o everendo Padre ~ugusto ai

oh 
1 

ding, daquela pr ç , e que a conta do funa.ionario aprese~ 
I 

se :provisão de fundos, uer na epoca de sua emissão, quer na 

apresentação; que no dia sete do mesmo mês, isto é, de 



... certificado dos vencimento ·, 
funcionaria d0aqu1m Antonio 

arço de mil novea.entos e trinta e· no~a foi, tambem, apresenta

d.o o cheque no 382 . 871 {trezentos e oitenta e doi~ mi~ oitocen ... 

toa e setenta e um) . seria P-3 (trais ) de Rs. 900$000 (novecen

tos mil reis) emit.ido :peJ.o funcionario em apreço no di& vinte e 

oito de· Fevereiro de mil novecentos e trinta e nove, .neata oap1 

tal, a favor- d.o Dr . Alfredo Schlem, que por sua ve~ o end.ossou 

á firl'!lB' M. Lepper &. Cia . , da :praça de Joinvile, apresentando a 

conta do func1one.rio na ocasião da entrega d.o aheque o saldo de 

Rs. 685$400 (seiscentos e oitenta e cinco mil e quatrocentos 

reis}, sendo que a provisão de fund~ para o seu pagamento roi 

feita mediante de:positoo,efetuado na conta: do emitente., d.a iln];)O!, 

tancia. de Rs. 6.00 000 (seiscentos mil reis} deposito esse raali 

zado :por outro funcionaria da encia; que em dezeseis de e tem -
bro de mil novecentos e trinta e nove o Tabelião arcy Schroe. -

der C:ubaa-, do segunda Oficio de Notas e anexos, da Comarca cl& 

Joinvile, stado de anta atarina, fe~ saber, por edital, que 

existia em seu cartorio, para ser protestada por falta de paga

mento, uma nota promissoria do valor de. s.. 6:00Q:iPOOO (seis co~ 

tos de reis) vencida a quinze do mesmo mâs, emitida pelo ~ci2 

nario em apreço a favor de Reynal.do E ernandes, daquela praça; d!_ 

zia, ainda, o edita~ que não tendo sido encontrad o devedor fi 

fixado o prazo de trais dias, a contar da data de sua publ!_ 

resgate do titulo~ notificando-se, outros~, do 

protesto na falta de pagamento;_ que em carta: d.e d~z-



.. 
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. certificado dos venoimentost tempo de serviço e antecedente;:r~ ~ 
funcionaria. Joaquim. Antonio Dias· ele .Amorim. Netto - continuaçao. 

e· outubro de- mil novec.entos e trinta e. nova . a )· encia.. de Joi:c:.-

vile nos c·omuni~ou que , na ves:perat rec.ebera uma carta elo snr •• 

José Passerino, remetendo o cheque n° 382 .706 (trezentos e oi -

tenta e· dois mi l setecentos e seis) da Serie P-3 (treis}, de 

Rs. 2.: 93.8'~p300 (dois contos novecentos e- trinta e oi to mil e tre 

zentos reis) datado de vinte e oito de Fevereiro de. mil novecen 

tos e trinta e nove , em.it.ido· ;pelo func1o.nar1o em apreço~ na. m.e!. 

ma. data f'oi remetido áquela Agen.c:ia ,. em car-ta, pe.lo Snr. Ric.ar

QO Schwaba, o cheque n~ 383.750 {trezentos e oitenta e treis mil 

setecentos e cincoenta} da Serie P-3 (trais) de- Rs. 900$00Ó (n2 

vecentos mil reis), datado de, q_uinze. de etembro de rn.il nove.<::en 

tos e trinta e nove, emitido pelo snr·. Atn.orim. Netto,. sendo que 

para a emissão deste ultimo lançou mão de cheque pertencente a 

tal.ão fotrnec.ilio a outro correntista da Agenc.ia, sendo q_ue na da 

ta da a];lresentação classes oheq_ues· sua conta estava encerrada•!!. 

to á. não apresentava sal.do; esses. dois cheq:ues for'am devolvi -

dos aos seus apresentantes aom a declaração de ue o seu emiten 
.. . 

te nao t~nha fundos; que em carta de treze de outubr~ de mil n~ 

vec.entoa e trinta e nove. a encia de ~ri teroi nos remeteu cópia 

da reclamação apresentada pelo snr. loriano Amaro de ~aujo 

Góes, funnianario ali em exercicio, contra o snr. ~ orim Net~o, 
I' 

se ter vis.to obrigado ao desembolso da quantia de Rs • •••••• 

• 1:162$800 {mn conto cento e sessenta e dois mil e oitocen -

valor de divida cantraid.a :pelo Snr • .Am.orim Netto com 



f 
certificado dos vencimentos, tempo de serviço e antece entes d 
funcionaria Joaqu~ Antonio ias de Amorim Netto - continuação . 

o snr. Martim Zabaleta, de Pelota&, sendo Rs. 855 000 (oitocen

tos e cincoenta e cinco mil reis) valor de uma nota prondssoria 

emitida em vinte de . ezembro de mil novecentos e trinta e seis, 

e o restante valor dos juros até ezembro de mil novecentos e 

trinta e oito, ocasião em que foi paga a divida pela snr. lori 

ano lm.aro de .L.t.raujo 'óes que, informa, o fe~ apenas. por se sen-

tir no deve~ moral. de honrar o compro isso do Snr . orim Netto 

que fôra apresentado, como pessoa i onea, ao nr . abaleta , por 

ele raujo Góe&; a, finalmente~ por ter emitido, novrunente , am 

vinte e seis de Fevereiro d.e mil novecentos e trinta e nove.,sem 

a necessaria :provisão de fundos, o cheque ao porta or n° 726576 

(setecentos e vinte seis mil quinhentos e setenta e ei s) . apr~ 

sentado á .h.gen.cia de Joinvile e dezeseis de Julho éte mi~ nove-

· centos e trinta e nove, resolveu o nr . Presidente, por étespa-

~o de dois éte Setembro do mesmo ano, SQSpender o serviço o 

funcionaria Joaquim Antonio Dias de juruorim Net~o e mandar ins ~ 

taurar inqueri to administrativo, pera efeito de sua demissão dos 

serviços do Banco. -Rio de Janeiro, vinte e um 

mil novece~~ ~rinta e 

Visto ;::? .,;"'_.,;/ ( -<-
~ 

·q7228 

SUperintendente. 



Gla~ ~ Gl!at~,;/ t FAVOR CITAR NA RESI"OITA: 

DIIUCÇAO G'RAL 
KNDIUÇO TKLEORAI"HICO 

01SATILOIERAL" 

MOD. 26/48 

Rio de Janeiro, 
CAIXA POSTAL 1150 

Ilmo. snr. 

MAVIO R~LO DE FREIT S 

Presidente .da Comissão de Inquérito -NIT OI-

Em aditamento à nossa carta de 10 do corrente, levamos 
N ,. 

ao conhecimento dessa Com1ssao q'rle a Agencia de Joinv1lle, em car-

ta da rre sma. data, informou esta Direção Geral de que na véspera 

recebêra uma carta do snr. José asser1no rem tendo-lhe o creque 

n" 382700, r1e P-3, de rs.2:938 300, datado de 28 de ·fevereiro 

de 1~39, · de emissão do srw Joa.qutm Antonio mas de .Am<r1m Neto, 

e· Ol)tra do snr. Ricardo 
't • 

h abe, com o cheque n° 383760, Serle 
I 

P~3, de rs.90~~000, datado de 15 de tembro p.passado, em1t1do 

tambem pelo referido f'Unc1onár1o. 

or falta de fundos não puderam ser pagos ditos che~es. 

!B.1s duas vezes, portahto,ra1ncid1u o snr. Joaquim nto

n1o Dias de Amor1m Neto na fal. ta grave por que está respomendo 

a inquérito. resce a c1rcunstânc1a agravante de um dos che-

q~ s - o Último -, ser de talão forneci do a outro correntista, 

snr. al ter · re1ra Garcia Plnto. 

Da mesma ênc1a, em Jo1nv1lle, receOêmos a página inclu

sa, do jornal. nA Notícia", de 17 de Setembro p.~ssado, no qual 

foi publicado o Edital de protesto de um titulo - Nota Prom1sso

r1a - de emissão ainda do snr. Amorlm Nato. 

~ 
4785~ 

An~XOç 
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·~!(o. 
Dia 6 e 6, r alisar. 111-sc pns
nfas civlca~ pelas runs ela ci

dade-. Dln, 7 foi um dln rr.stlvo. A~ 
olcnnfdadcs lvemm fmponen-

1 horas, uma salva de 2l 

• 

''· n s gumte 
comml.s: ão: Jannnrlo GarciA. 
Boaventura Ban-cto, Walter PI
nho. Mnnopl Agular, l<'nll1cfsco 
Neve. " r,ul7. Martins Colaço. 

O salão de dançns será caprl
cho.~nment.tl ornamentado a ver
lliPillo. Haverá bnlle hora dr ar
fe, d!.5curso.~. bazar amerlcano 
corr!dn de cury a torrs, rhurra<>
cadt . rP.Lrcta c ouLros divcrt~mPn-

ll 

Sob a dlrecçao do Ult UAVIU EltNt;, 'H . 111' ot,I\' ElijA 
'••parelho recentemeutc adqulrlrlo rom lodo" o nperfelço.unrn · 

~o da ttrhnira mt>dtrna 

lliu~uo. tiro pr~<'OCf' da Luber<'ulo~t I' Jn11mar niN•r t C'anc ,., 
de toma~:"o ~alrulos da •Mi<'ula bili r rim e '"'·lu llp~·mh 

uite cbroni<'a e todo o de mal~ P't:J rne>• r rtluln.:Jt·t• . 
CO SIJI,TAS: - 8 ás 10 bora .,. ('A.\ IW .• \1'111 - _,_._.__.,. __ 

-~ --·= =; =:= =-- --

EDITAL _ _....__ 
Protesto de Titulo 

IURCl" SCilROEDER <:UBA. , 
'.fabcliiio do 2. • Oficio de 
ta e anc os da Com:u·c. de 
.Toin\'JUr, Estado dc • nn'a ('a
th:;uina: 

I FAÇO sab r qur exlstt em m u 

I cartorio, á rua 9 de Março n.u 77, 
para sru· protestada por falLa de 
pagamento, uma Nota PrctuL:;o-

1 
rin do valor de Rs: - 6:000$000 
l,<><'ls contos de 1''ls), vencida a 
l!i do corrente mês, emitida por 
'~'1Qulm Amorim Neto a favor 

Reynaldo Fernandes, desta 
"":n.ça. 

E, não t~ndo encontmdo o de
\' dor • r. Joaquim Amorlm Neto, 
.htlmo-o, pelo presente edital. a 
~,.omparccc;· em l'flcu cartorio, aum 
de resgatar dlt& Nota Prom o
rla. no prazo legal de tr' c!ins, 1\ 
oont r d~sta data. ou alegar ns 
razões que tiver. ficando outro
sim, notificado do respectivo pro
testo, lia !alta. de pagamento. 
Joinvllle, 16 de Setembro de 1939. 

O Tabelião: 
,'Clll!" . 



A COMISSÃO DE INQUER!TO DO BANCO DO BRASIL 

Nesta 

Snr.Presidente. 

Cumprindo as determinações dessa Comissão 
afi m de apresentar minha defeza,por escrito,da acusação que me 
é imputada por emissão . cheque sem fundoa,de Rs.l:9lo$ooo,a 
favor doa Snrs.Irmãos Sade,de Joinville,e pago pela Agencia des
te Banco naquella praça,em 17 de Agosto do corrente ano,venho 
expor a essa MD.Comissão que,o cheque em apreço não p6de ser 
considerado sem fundos em virtude de ter sido pago em 14 de Ju
lho de 1939,como abaixo demonstro e próvo com os documentos ane
xos.Necessitando da importancia cima,com grande urgencia,para 
fins que em carta confidencial estou dirigindo ao Exmg Snr.Pre
sidente do Banco do Brasil,solicitei dos Snrs.Irmãos Sade,de 
Joinville,a importancia acima,tendo-me sido exigido em garan
tia um cheque,com vencimento para 26 de Fevereiro do corrente 
ano,no que relutei,acabando por dar a garantia pedida em virtu
de da premencia da referida importancia que não comportava es
pera,e,tendo requerido á Caixa de Emprestimos aos Funci onarios 
do Banco do Braail,em 26 de Sedlembro de 1938,um emprestimo de 
Ra.l4:ooo$ooo,pedindo preferencia para 31 de Dezembro daquele 
ano, julgava poder até aquella data solver o compromisso refe•ri
do em data opportuna,do que estavanscient~oa Snra.Irmãoa Sade, 
Em 15 de Fevereiro achando-me bastante doente e quasi nada en
xergando,poia,a molestia que me atacara a vista,por falta de 
tratamento adequado estava se acentuando·, sol icitei licença de 
3o dias para o meu t ratamento,pedindo naquela ocasião aos Snrs 
Sade uma espera,até que a Caixa me emprestasse a referida impor
tancia.Tendo sido desligado da Agencia de Joinville em 15 de Ju 
lho deste anno,procurei os Snrs.Sade e substitui o cheque em 
questão por uma promissoria de Rs.l:9oo$ooo com vencimento para 
26 de Julho,tendo me esquecido de solicitar a devolução do che
que,pedindo áquelles Snrs.que remetessem a promissoria para 
cobrança em Nictheroy,onde seria paga.Estando de férias,éomente 
tomei poàse nesta Agencia em 3 de Agosto de 1939,tendo sido in
formado pelo Snr.Contador da Agencia,que tendo a Agencia recebi
do uma promissoria de Rs.l:9oo$ooo de minha emissão,havia devol
vido ao Banco Nacional do Comercio,Joinville por não ser permit
tido a cobrança da mesma,como próvo com o documento ng 1 anexo 
a presente.Eecrevi e telegrafei aos Snrs.Sade pedindo para di
zerem onde se encontrava a promissoria para o respectivo paga
mento,não obtendo resposta alguma,tendo como prova a copia e 
recibo do telegrama expedido,documento N2 2 anexo e documento 
Ng 3 e como comprovante deque de facto o chqeu não podia ser 
apresentado,por se achar pago com a promissoria,logo juridica
mente não mais existir,tendo havido equivoco ou má fé na sua 
apresentação,junto á pr esente a referida promissoria e a carta 
que capeou a mesma,escrita pelo Snr.Elias Sade,um dos socioa 
da firma Irmãos Sade,Docg Ng 4 e 5.Asaim sendo solicito a essa 
MD.Gomissão que,examinando,não s6 as causas que me levaram a to
mar a quantia empreatada,como tambem as provas de que o referido 
cheque foi pago com a promissotia,não podendo 

continúa 



COHTINUAQÁO . ~~- ~ 
por iss~a,ser um cheque sem fundas,por não existir,pmis ja 
se encontrava resgatado,Justiça ! 

Os Snrs.Irmãos Sade,naturalmente jul
garam que tendo sido devolvida a promissoria,eu havia me fur
tada ao pagamento da mesma,e lançaram mão do cheque que por 
esquecimento ficara em seu poder,para se ·reembalsarem da 
valor da referida promissoria. 

Por equivoco ou má fé as Snrs . Sade . 
erraram,porque se aceitaram a promissoria em pagamento do 
cheque em apreço · jamais podiam lançar mão desse cheque para 
serem reembolàados,poi s , como acima disse,juridicamente e 
para todos os effeitos a cheque se encontrava resgatadao 

Em carta que,como acima disse,estou 
dirigindo ap Exmi Snr .Presidente da Banco,ouja eopia se em 
contra em meu poder,na qual exponho os motivos que me levaram 
a tomar a referida quantia,emprestada,sendo de origem inti
moe,deixo de anexal-a á presente defeza, e por não existir 
o cheque como provo com os documentos anexos,mais uma vez, 
mais uma v z solicito a essa MD;Oomissão JUSTIÇA ! 

\ 
I 

. Nictheroy,28 de Outubro de 1939 

A.......-~~~~-c,..c.-c.""" , i' 
--..:::::. 

Dias de Amorim Netto 



assino.

Secretario 
--~~~----~~-----



§Junco d~~ 
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É FAVOR CITAR. NA R ESF>GSTA, 

"Contadoria" 

MOD. 03/16. 

cjs. Nitar6i, 20 de Outubro 

Ilmo.snr.Joaquim Antonio Dias de Amorim Netto 
Funcionário desta Agência 
NESTA CAPITAL 

Presado Snr. 

Em respóst~ à sua ôarta de hoje, cabe-nos informar ter o 

Banco Nacional do Comercio, Filial de Joinville, enviado a esta Ag@ncia 

em 14/7/39t para cobrança, ~romissória de sua. emissão a f'avor de 

Irmães Sade, com vencimento para 26/7/39, da importanoia de &.1:900$000 

(um conto e novecentos mil r'is), a/NQ LCI 29/41.489. 

O titulo em apreço f'oi devolvido ao remetente em data 

de 29/7/39. 

_. .. 
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mes de Outubro de 1939 , 
docume~to~ Eu , Secretar io , 

- Swcretar i o 
--~----~~~~~.,~--
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.Amigo Elias ·. , ~ 

Em prinoi ias de Agosto te esc r evi e mais tarde telegrafei, ;~ 
pe~guntando onde se enoontrava,ou melhor ,em que Banco ee enoontrav~ 
a promissoria de Rs . l:9oo ooo qu itti em ubstituiç o do cheque 
que se encontrava e t u poder,quando necessitei dos 1axax .. teus fa
vores,na epocha que eu e minha senhora nos encontravamos atacado pela 
malaria,pois, ~ueria pagal-a,uma vez que tendo sido remettida para a 
Agencia de Ni ctheroy,foi devolvida por me encontrar de fárias e ainda 
naõ ter me apresentado ao servi ço.Depois tornei a escrever-te tambem 
sem resposta,e aomo já recebestes o cheque não tens necessidade de 
conservares em teu oder a promissoria,pelo que rogo-te a especial fi
neza de ma d~volver registrada,em meu nome,para o Banco do Brasil 
Nicthcroy. Nao sei se o teu viainho do no 12 te fallou a meu respeito, 
e se te fallou nada sei até a presente data,pois,ainda não me escreveu. 
Não sei se sabes qual a minha situnção no Banco; suspenso,respondendo 
inquerito,sem nada ganhar,sujeito a demissão,quando tudo poderia ser •' 
evitado se tive sses escrito sobre a promissor1a . Ag6ra sómente um unico 
recurso existe para que me salve dessa embrulhada,que é desfazer o equj 
voco,porque a prmissoria é que devia ser apresentada e naõ o cheque. 

uando te pedi o dinheiro pro fazer face ao nosso tratamento,te disse 
que em 26 de So embro de 19SS,havia r!querido um e restimo a Caixa 
do Banco,e como Já faziam 5 mezes e nao me havima dito oousa alguma 
quando pod ria obtel-o,e como estivesse sem recursos ara um tra tamen
to adeq do,te solicitava aque.~..la ii:lportaucia .mas lógo rec ebesse o 
e restimo solveria a minha d vida . L6go de ois como e'do teu d. inio, 
fioavu doente o meu f lho ~s moço e 25 dias dspois falecia,m. oompli· 
cando ainda mais as minhas finan~as, tranferido para aqui afim de 
e restabelecer das molestias e abatimentos ue tivéra disse-te que 

enviasses u romissoria ue seria pa~a,e em vez disso füi sur}rehendidt 
com a apresenta aõ do che 'ue e c c 1uÉmto nuoponsão.Agóra o meio já 
aabes,e eu espero ue a tua conciencia te aconselhará a elhor fórma 
po s~vel de remediares o mal,resultonte de um e quivoco ~Bb~.---~.-.. * 
...,.,.MdN•Miii~·"'•P••••••-....B m, aguardando uma resposta tua 
com a prom1ssor1a,que nao te se ve mais de cousa alguma apresento-te 
as minhas 

Nictheroy,S/lo/39 

.. . 

SaudaçÕes 
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. Aos vinte oi to dias do ~e e Outubro 

· Eu;Secretario;eeç vi assi . - ... 
de 1939 , junto ~aos autos o pre te docwnento . -

r, ./f d.- ~ Secretario 
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Niteroi,l3 de Novembro de 1939 

Snr.Joaq~im Antonio Dias de Amorim Netto 
Nesta 

Necessitando interroga-lo novamente afim de eeclare-... 
c r acuaaçoe contra V. S. r 1 cionadas com o resente proces-
so e trazidas ao conhecimento dest Comissão posteriormente o 
seu depoimento de dezenove de Outubro de mil novecentos trin 
ta e nove , convidamo-lo a com arecer audiencia que se reali
zar na sala em que funciona a referida Comissão , localjzadano 
primeiro andar do pred o da Agencia do Banco do Brasil- ite -
r i, Rua Coronel Gomes Machado n 45 , no dia Vinte de Novem -
bro de mil novecentos e trinta nove , s dezesseis horas e tri~ 
ta minutos , afim de prestar os esclarecimentos imprescindiveis 
para elucid ção do inqu rito administrativo que responde v.s. 
pela emissão de cheque sem fundos , como ~ de seu conhecimento , 
podendo V. S. fazer-se acompanhar do seu advmgado ou represen 
tante do Sindicato da Classe a que pertence . -

SaudaçÕes 

Pela CO~S O DE IN~~TO 
~ d'(at.Jl dJ. ~Presidente 



I 

l 

Aos treze dias do mes de Novembro de 1939, 
junto aos autos o presente documento.-Eu , ae-

cretario ,e~cry;;;;;;_ ~ ;/ 
Secretario 



-AUDIENCIA-

Aos vinte dias do mes de Novembro de mil novecentos e trinta 
e nove,ás dezesseis horas e trinta minutoe,ab~rta a audien -
cia pelo Snr . Presidente da Comissão de Inquérito,e com a pr~ 
sença do Snr.Vice-Presidente e de mim Secretario,mandou o pr.!, 
meiro apregoar o nome do Snr.Joaquim Antonio Dias de Amorim 
Netto,que apresentando-se declarou ser brasileiro,com trin
ta e sete anos de idade,residente ~Rua Comendador Queir s~ 
mero oitenta e quatro,em Niteroi,funcionario do Banco do Bra . -
sil,com dezesseis anos e tresentos quarenta cinco dias de s~ 
viço efetivo,percebendo rs.l:l97$9oo(Um conto cento e noventa 
sete mil e novecentos reis)mensais,e acusou a citação para 
prestar esclarecimentos n~ceêaarios sobre outros f~tos trazi
dos · ao conhecimento desta Comissão,posteriormente ao seu de
poimento de dezenove de Outubro de mil novecentos e trinta e 
nove e referentes ao pre sente processo,que vão abaixo descri-
tos:- DEPO!MENTO DO ACUSADO 

Inqueridq porque motivo,quando do seu primeiro dePoimento pe
rante esta Comi~são declara que o ch que numero s etecentos e 
vinte seis mil quinhentos e setenta e seis, Serie P-2,de rs ••• 
rs . l:9lo$ooo(Um conto novecentos e dez mil r eis) havia sido o 
unico emitido sem a nece s saria provisão de fundos,sendo,entr~ 
tando,de conhecimento de s ta Comissão que tal afirmativa não f_ 
ra verdadeira,e lhe t endo sido pedido explicar o motivo ou mo 
ti vos que o levaram a faltar com a verdade ,respondeu que o fez 
para não agravar a sua situação já bastante prec~ria,de ac~r
do com a sua carta ao Exmo Snr . Presidente do Banco do Brasil, 
que,apezar de ser confidencial,poderá juntar copia,si assimde 
sejar esta Comissão . Perguntado porque motivo ou motivos emiti 
ra o cheque numero trezentos oi tenta dois mil setecentos e seis, 
Serie-P-3,de rs.2:938 3oo(dois contos novecentos trinta oito 
mil e tresentos reis) , datado de vinte oito de Fevereiro de mil 
novecentos e trinta nove,aem a necesaaria provisão de fundos , 
e que foi apre entado á Agencia do Banco do Brasil,em Joinvile, 
em dez de Outubro de mil novecentos e trinta nove pelo Snr . JQ 
a Passerino,res pondeu que o fiz ra por motivos intimas de fa
milia,j~ expostos em sua carta confidenc i al dirigida ao Exmo • 
Snr.Presidente do Banco do Brasil.Perguntado como explicava ha 
ver emltido o cheque numero trezentos oitenta treie mil sete -

centos e cincoenta,Serie P-3,de rs . 9oo ooo(novec entos mil reis) 
-Contin a-
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-Continuação-
q e fôra aprenentado á encia do B nco do rau 1-Joinville, 
em dez de Outub o de mil novecentos e trinta nove, elo .3nr .
Ricardo vcwabe,quando o c~eque pertencia a .um talão orneci
do a outro correnti sta daquela A encia, cheque e se tamb m e
mitido sem a necessaria prov são de fundos ,respondeu que o fi 
z ra por um equivoco , pois tendo sido designado para substi -
tuir o seu coléga,Snr . lalter Moreira Garcia Pjnto , confund uo 
seu talão d cheques com o do seu referido col a, que se eg 

centrava nA. mesma O'aveta.Perguntado como explicav haver emi 
tido o che que numero tresentos e ojtenta treis mil set ~entes 
e cinc enta, erie P-3 , de . 9oo ooo(novecentos mil rei~)c~ta 
do d quinze e etem ro de mil novecentos e trinta nov~,co~ 
tr.a a Agencia de Joinvjlle,uma vez que a ua conta corrente 
naquela A encia já se achava encer ada desde vinte se c, Ju 
nho de mil novecentos e trjn a n v e nã~ possuir provj~ãode 
fundo na Agencia de Niteroj,onde se achava trabalhando des 
de treis de Agosto de mil nov•centos e trinta nove ,r o deu 
que o cheque acima descrito nã o -"ôra emjtido e 1 Nite ... , c ,a
penas,antedatado,conforme combinação fei ta com o bene iciario 
do mesmo . erguntado porque motivo d ixou quu fosse levado a 
protesto uma nota premi s or ·a, de sua emiv ão,a fa~ r do nr . 
Reynaldo F r and ea , de Is .6: ooo.ooo ( seis contos de rei ), com 
vencimento para qujnze de Setembro de mil novecentos e trjnta 
nove , c o~forme edi ta publicado em dezessete dP etembro demil 
novecentos e trinta nove,no jornal "A oticia",de Joinvile,s_§! 
bendo que o B nco consid ra tal f to como falta gráve,rcspon
deu que,esta operação,como as demais , fôra realizada pela ne
cessidade uremente de numerarj.o, urna vez que tendo soli:ci tado, 
em vinte seis de Setembro de mil novecentos e trinta oito, um 
emprestimo á Caixa de Emprestimos aos Func ionarj os do Banco do 
Brasil,no valor de ,rnai s ou menos,quatorze contos de reis, com 
prefere cia para trinta um de Dezembro de mil novecentos trin 
ta oito,não tendo a Caixa atendido em tempo de não ser preci
SQ lançar mão desses empre stimos,e que o titulo não seria prQ 
testado s i O Gerente da gencia de Joinvile,não tivesse feito 
constar na praça de Jo nvile que o acusado já havia sido demi 
tido do Banco e que somente por aquela processo seria solvido 
o compromisso , pmis o Snr . Reynaldo Fernandes havia combinador~ 
ceber em parcelas ou esperar o emprestimo . Perguntado o motivo 

pelo qual deixou que o seu col ga,Snr . Floriano Amaro de Arau
jo G es,funcionario da Agencia de Pelotas,pagasse ao "snr . Mar
tim Zabaleta,de Pelot as,a quantia de rs . l:l62 8oo(Um contocen 

-Continúa- -



-Continuação
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( Um conto cento sessenta dois mil e oitocentos reis),referente 
a uma promiss ria do valor de rs . 855 ooo(oitocentos cincoentae 
cinco mil reis) e o restante relativo a juros,quando o titulo ~ 
ra de emissão do acuoado,a faver do Snr . Mar im Zabaleta e o seu 
col ga,Jnr.Araujo G es,não sendo coobrigado da divida,satjsfa -
zia esse pagamento,apenas,pelo dever moral de honrar o seu com
promisso com o Snr . Martim Zabaleta,a quem anreAentou o acusado, 
respondeu que o titulo foi feito para servir um col ga que,ape
sar · de cientificado,não entrou com o dinheiro e que o depoente 
com a vida bastante atrapalhada não poude solver at a presente 
data.Perguntado o que alegava em sua defesa para continuar e~f
tindo cheques sem a necessaria provisão de fundos,uma vezquesub . -
metido a inqu rfto administrativo,e ~ete bro de mil novecentos 
e trinta e seis,fôra punido com a suspensão de noventa dias por 
haver comet do falta id ntica,respondeu que havendo premenciade 
numerario,pelos motivos anteriormente exnostos, ra habito,nap~ 
ca de Joinvile somente emprestar dinheiro contra a entrega de c~e 
ques,por j ulgarem haver,assim,mais seguranca.Perguntado si ainda 
conservava em seu oder algum cheque do Banco,respondeu negativa 
mente . Perguntado si havia emitido mais algum cheque alem dos men 
cionados no pre ente processo,respondeu negativarnente . Perguntado 
si não havia levantado suspeitas ao encarregado de Contas Corre~ 
tes da Agencia de Joinvile,o pedido de cancelamento de tão cone! 
deravel numero de cheques,resnondeu negativarnente,acrescentando, 
que o encarregado do serviço nunca lhe reclamára cousa al . -
Nada mais foi dito,nern lhe foi Perguntado . E,nara constar,eu,Se -
cretario,lavrei o nresente termo que,lido e achado conforme, vai 
assinado pelo depoente,pelo Presi dente e Vice-Presidente da Co
missã o e por mim subscrito.-

Niteroi,Vinte de Novembro de 1939 

~~~~~~~~~~~~Depoente 
~~~~~~~~~~~~~~~t~~residente 

~-~~~~~~~~~~~~~· Vice-Presidente 
~~~~~~~~~~~~~,o cretário 
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Aos vinte dias do mes de Novembro 
juntp aos autos o presente documento .f~ 
t a rio, eac r evi e ass 

vk ' v~'/'1;~ / '-

1939 , 
, Secr~ 

Secretario 

J 



Estando erminadas as deligencias do ·nquerito,que determina
ram a audiencia do dia vinte deNovembro de miJ novect;.; tos e 

trinta nove,marque o unr . uecretario o pra o de 5(c·nco) 
a que oe refere o art 0 11 da ..; "Instruções " do Conselho 
nal do Traba1ho,para que o acusado , Jnr . Joaquim Antonio 

... -

Ne t to, apre Aente de defesa . -

ro de 1939 

dias, 
ac·o

Dias de 



11 j 

- . 

.. . 

de ~ovembro de 1939, 
document~-Eu , Secr~ 



N teroi,2o de ovembro de 1939 

Snr. Joaqu m Anton o Dias de Amorim Netto 

Nos ter os do art 0 11 das "lnatru Ões " para 

o i~qlerito adminiatrativo,de quo trata o art2 95 do R~ 
gulamento aprovado elo Decreto n° 54,de 12 de Setembro 

hoje.-

m 3 de :ve·re ro de 19 6, oelo Conse -
5 

ta data,vara a prenentar as sua 
a,cobre o fatos tratados em audiencia de 

SaudaÇ'Õns 
Pela Comiclsão de Inqueri to 



Aos vinte dias do mes de ovembro de 1939 , 
junto aos autos o p~rs t e documento ,T , Secr~ 
tario , escrevi e as.s i . - ~ 

J--$ t:?.;....,. ~~,-)t::ú. ~ Secretario 



Snr . ~residente da r-omi s são de Inqu ri t o 

Com referencia a suacomunica çãõ de 
2o do corrent e , soljc itm conceder- me o pra s o 
de mais 5 dia s para a prenentaçã o da minha de
feza escrita sobre os fa t os citados em meu se
gundo depoiment o rerante essa Comiosã o. -

N"te oi,25 de Wov~mbro de 1939 

Concedo o praso de mais cinco dias , a partir 
desta data, C(lmo solicita o Snr . Joaquim Antonio 
Dias de Amorim Netto , para apresentar as suas ra 
zÕes de defesa . -Marque o Snr. Secretário o novõ 
pra~o de cinco dias e faça a necessaria notif! 
caçao ao acusado . -

Nit~ro~ 25 de Novembro de 1939 

~ __a.~~ .f-4-yresidente 



Aos vinte cinco 
unto aos autos 

ta iG,e vi 

dias do mes de Novembro de 1939 , 
o pre ~ente doc~nto.-Eu , Secre

sino.-
lu~ Secretario 



Niteroi,25 de Novembro de 19 9 

Snr . Joaquim Antonio Dias de Amorim Netto 

Em aditamento nossa comunicação de ?o do corren
te,nos termos do art 0 11 das " Instruções" para inquerjto a_ 
ministrativo,de que t ta o artg 95 do Regulamento a rovado 
P lo Der.rcto nQ54,de 12 de uetembro de 1934,baixadae em 3de 
Fevereiro de 1936,pelo Conselho Na0i0nal do Trabalho,vimos 
marcar-lhe o novo praso de 5(cinco)dias,a partir desta data, 

defesa,de conform dade com 

elo Com s - o de Jnqueri o 

Q ... ·e ~..t,.d, c& fÁ. '-!:<z Presidente • -



Aos vints. cinco 
junto aos autos o p 
eo~revi e a s no 

as do mes de 
sente document 

hnéi; 
o embro de 1939 , 
-Eu , Secreta r i o , 

' · 



Exm . Snr . Presidente da Comisãao de I nquerito do 

Banco do Bra si l 

Nesta 

De ac cordo com sua comunicaÇao de 25 de 
Novembro corrente,venho a sua presença,afim de apresen tar a de 
f eza abaixo,referente a segunda parte do inquerito que estoures
pondendo perante essa Comissão . 

Conforme verbalmente já expuz,os motivos 
que me levaram a emittir oos cheques Ng 382 . 7o6 serie P-3,de 
Rs . 2:938$3oo , a favor do Snr . José Passerino , e 383 . 75o serie P-
3 de Rs . 9oo3ooo a favor do Snr . Ricardo Schwabe , são os que abai
xo enumerarei a V. Excia . ,motivos estes ja expostos em carta con 
fidencial enviada ao Exm 0 Snr . Presidente do Banco do Brasil. 

Necessitando urgentemente de numeraria 
não por motivo de molestia como outros de car cter intimo , soli
citei em 26 de Setembro de 1938, á Caixa de Emprestimos aos Fun
cionarios do Banco do Brasil,um emprestimos de Rs . l4 : ooo$ooo 
a fim de fazer face as grandes despezas urgentes , solioitando ao 
mesmo tempo preferencia de maneira que o referido empre stimo 
foss e recebido por mim at e 31 de Dezembro daquelle anno , e como 
aquella Caixa não se di gnou a despachar o meu re~uerimento , ape

zar da minha insistencia ,e do direito de obter o emprestimo 
acima,vi-me forçado a lançar mão de outros emprestimos, com va
rias pessoas sendo então e~igido como garant i a os chequ es a cima 
enumerados , com os vencimentos nelle s exarados , com a promessa de 
que caso o emprestimo solicitado nã o fosse concedido a e aqueJlas 
datas , pagaria eu os juros estipulados at e a completa l i quida
çã o dos mesmos . Sabendo depois aquelles Snrs . que eu não obt i 
vera o empreJtimo , estavam disp ostos a aguardarem ~referidos 
pa~amentos quando se apresentaou áquelles Snrs . dizendo e con
vencendo- os de que deviam enviar ao Banco aquelles cheques pa-
r serem pagos, uma vez que eu j a me achava emittido do Banco , 
e assim sendo somente por esse mei o os receberiam ;óra vendo 

ContinÚa 
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que necessitavam de re~eber o capital emprestado,não trepidar 
em escrever uma carta ao Banco em Joinville remettendo os chequet 
para cobrança,não tendo os mesmos sido pagos,por falta de fundos. 
no que se conformaram os portadores,não os tendo protestados , 
mas quiz o Snr . Gerente,com o unico intuito de me fazer mal,fazer 
com que os cheques fossem apresentados,pois,d.urante o tempo 
que trabalhei na Aeencia de Joinville,na gestão daquelle Snr . 
fui hostilizado por elle, a ·ée que fut transferi do para a , gencia 
de Nictheroy,quando mais se agravou a ira dizendo-me que eu 
devia ter sido transferido para Mossoró,e que apezar da ordem 
da Direção Geral não me desligaria,depois de ter me feito ven
der tudo que éra meu e ter marcado a data do desligamento,e 
deixado de me dar sciencla a e da minha transferencia,o que 
fez quando soube que eu ja tinha noticias,e como consegui ser 
desligado imediatamente,ficou furioso a ponto de não cumprimentaJ 
me e depois na minha ausencia lançar na praça o meu descredito 
o q_ue deu margem que os referidos cheques fossem apresentados . 

Não tendo sido pagos nem protestados os 
referidos cheques,falta a figura de justiça que não existe,de
mais os portadores não os receberam enganados,houve combinação 
previa com assentimento das duas partes,não houve protesto, e 
como todos sabem o uso dos cheques para garantia de emprestimos 
esta generulisado em todas as praças do Paiz,quero dizer,se um 
funcionabio como eu,nece ssitar de urgente numerario,áo o conse
guirá se der em garantia um ch~que,e o funcionaria se submete, 
embóra sabendo que corre o risco de inco_rer em ~alta grave ,por
que necessitando de numarario valeu- se dos meios legais para o 
obter,isto é ,solicitando um emprestimo á Caixa de Emprestimos 
ao..., Funcio:narios do Banco do Brazil e passaram-se mezes sem que 
lhe tenham dado uma solução,como aconteceu comigo que a e 9 de 
Setembro de 1939,data em que fmi afastado nada tinha sido resol
vido,e a premencia é ra grande,tratava-se de doenças,falecimento l 
em 11 de Abril depois de grave doença do seu filho menor de 6 
qannoa occorrido em são Paulo, outros motivos intimes confidenci
ais, e a Caixa nada,éo houve um meio emprestimos com a emissão 
de cheques em garantia,estive com os nervos abaladissimos,che
guei a quasi não enxergar com a falta de vista produzida pela 
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depressão nervosa que me achava de estar necessitando 
-paEa motivos justos e nao o obter pelos m ios que nos 

oregulamento da 6aixa e ter de infrigir o regulamento. 
Na apresentação dos dois cheques enum rado 

áo houve uma éo cousa,pensada covardemente , a minha demissão,como 
se nota pelo que já expuz . 

Onde estáa a igura de justiça , onde foi 
que ludibriei ou tentei ludibriar a bôa e de outrem ?tudo foi fei-
to com assentimento doa emprest ram o numerario,não ho 

pa~os pelo Banco e os portadores ve protesto 
se conformar 
oo,me vi orçado a proced~~ deo Órama unicamente pela premenc a 

io par cousaa utei , ois,em nenhuma informação dada 
pelos meus che es,desde que sirvo ao Banco,contem a nota de jogador 
farrista ou cousa que o valha . 

Já em sete de Março do corrente , o Snr . 
Gerente de Joinville uiz putar-me ·a falta de emissor de chqeues 
sem fundos,não o podendo fazer,enraiveceu~ae aie cone guir estes 
para que saciass a sua raiva vendo-me demittido,mas confio na 
JUSTIÇA dessa comissãe ,que sabera apreciar os factos como elles 
-e ao-

Nictheroy 3o de Novembro de 1939 

Joa 



Aos trinta dias do mes de Novembro de 1939, 
junto aos autos o presente documento,composto 
de t eis folhas datilografadas.-Eu,Secretario, 
escrevi e assino -
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pelo período de treis m~ pessôa e de sua esposa atacada de Malária 

ses . Interrogado si havia sido o chc><lUP aci.ma descri to o nnioo emi

tido sem a necesonria provisão de fundos , respondeu afirmativamente . 

erguntano AP. tinha dificuldade em preencher normalmcrd;'"' mn cheq_ue, 

respondeu afirmativamenLe,aleBando oe sentir com falta de vista,d~ 

vicio ás várias molestio.s ~dquiridas na oi dade de Jo.Lnvi lle ,não só 

devido ao clima,como trumbem por átos intimos,dentre os quain,a m~ 

lestia e falecimento de seu filho-Antonio Carlos . -Perguntudo pelo 

Snr . Prcsidente desta Comissão s , rcalmente,havia inutilizado todos 

or. cheques dados como cancelados , reopondeu efi.rmat-.Lvamonte , pelo que, 

lhe foi pedido P~plicnr como cerca d um mês depois de haver avisa 

do a inutiliz J.l')ão do c 1e que ng 7'26 . 76-Serie-P-2 ,aci.ma descri to , o 

utilizou,e 1 26 de Fcvereir·o de 1939 par pagamentç> aos Snrs . Tt'mf""os 

Sade ; responcleu que o fizéra por um equÍvoco.-

------:X 
Estando term·nadns as deligencias do inquérito , mandou o Snr . 

Presidente , em data de 19 de Outubro de l939,que o Snr . Secret·l.rio 

marcasse o pr1zo de cinco dias pn.ra que o acusado , Snr . Joaquim Anto 

nio Dias de Amorim Nctto , aprcsentasse a sua defez ,de •côru com 

as "InstruçÕes" do Cinsclho Hac.:.onal elo Trabalho .-

--------:X-----------
Em 24 de Outubro de 1939,concedeu o Snr . Presidente o prazo 

ele m.J.is cinco dias pare.. quo o ousado apr~scnt~ .. sso a sua defez .-

----------~x-----------

Em 26 ele Outubro de 1939 ,pelo Sru· . Secretario , foi juntada aos 

autos a cact de 25 de Ou'tll.bro ele 1939,do Banco do Br·1sil , acompa -

nhad da certid~o de serviço,vencimentos e antecedentes elo acusado , 

Snr.Joaquim ntonio Dias de 'morim Uetto .-

------------x-----------
Em 27 de Outubro de 1939,foi juntada aos au~oA , pQlO Snr . Se

cretario ,a oart. do Banco do Brasil , clc 26 de Outubro de 1939, que 

traz ao conhE"'c mento desta Comissão out:L'as faltas cometidas pelo ~ 
cusado,to.es como: ~missão dos c 1eques Noo . 382.7oG,ucrie-P-3 , de r.J . 

rs . 2:9:§G$?oo,dat· do de 28 d.e Fevel'ejro de 1939 , e o de nq38'3 . 75o,..:;é 

rie-P-3, de rs . 9ooiJooo , datado de 15 de ~JetembJ.•u de 1 q39 , w bo c; sem a 

necessária p1·ovisno dP fundo e apreoentatioo · Agenci' do Jo :ftnv le, 

sendo o cheque ng 383 .7 '1o,Sério-P-3,de ro .900$000 , pertencenLe a 02! 
tro correJJ.tista daQuela ~~encia , Snr . Walter r,roreir Gar. a Pi"lto . -

Acompanhavn,ainda , fl refr>rida carta urr1 rr>cÓrte do jorn 

Uoticia. 11
, da ci riude rle Joinviln ,de 17 de Seter1bro ele 1939 ,do 

constava a pvblict..çt'o do E ita1 "e pl"'te. to de um titulo· de 

1 11 A 
q l 

rs • •• 

ro . G:ooo ooo,emitido pelo o acusado , Í'VÔr o Snr . neynaldo Fer n . , 
--con la nu .. --



... 
--c011tin ç. o--

des,de Jotnv lle . -

--------x-----------
Conside ando os novos fá. ou trazidos ao conhecimento dest Co-

rniosão,constantes dn carta e ?6 de Outubro de 1g39,já referida e 
par que tivesse o acnsado donl1ecimento dos mesmos e , uinda,no intui 
to de facilitar-lhe ampla defeza , determinou o Snr . Presidente nóva 
audiencia par~ o dia 2o de novembro de 1939 , do que foi c entificado 
o ousado . -

------------x-----------
H à di 2o de Novembro de 1939 ,marcado para e segunda audien -

ciu , Ós 16 horus e 3o minutos,foi a 1)regoado o nome do acusado , Snr •• T2_ 

aquim Antonio "Dias de morim Netto que,apresentundo-se oi solicita 
do explicar porque motivo em seu primeiro depoirtento declarárn que 
o c e que nº 726 . 576 , dA J . 1: 9lo .:pooo havia s1 do o uni o errti ~, · lo o em 
a necessuria ~ rovisão de fundos , quando tal afirmativa não éra a ex 
pre são da verdade, como se verif·i c a ·pela carta do Banco Cio B1 as ·· J ,de 
2(, de Outubro de 1939 , declarou o ac lD.sado que fiz ' ra EJ:quéla afirmati 
va para n~o aeravar a sua situação já bastante precária reconhecen-

, - ... 
do,dessa forma , como de sua emissao e sem a necec.sari u. provisao defun 
dos,os cheques Nos . 382 . 7o6-Setie - P-3 , dc s . 2 : 938$3oo , e~ t do em 28 
de Fevereiro de 1939 e o de n° 383 . 75o , erie-P- 3 , de rs . 9oo~ooo , dat~ 

do d..e 15 de Setembro de 1939 , sendo esse ultimo pertencente a um ta
lão orne ido · outro correntista , Snr . Walter .or ira Garci· Pinto , 
funcionnrio da Agencia de Joinvile .-Solicitado pelo Snr .Presidente 
para explicar essa irregularidade,declarou que o fizéra por um eqUÍ 
voco , pois , desiBnado pa1·a substituir no serviço aquele uncio1 ari o , 
confundiu com o seu ti:.t.lão de cheques o pertencente ao Snr . Walter Mo 
reir Garciu Pinto , por se encontrarem ambos os talÕes na L1e sma gav~ 
ta . Perguntado,ainà.a,como explicava haver emitido o cheque ng383 , 75o, 
de rs . 9oo$ooo , acima mencionado , em 15 de Setembro e 1939 , contra a A
gencia de Joinvile , uma v z qu a sua conta naquela A encia já se a 
cha.va encerrada d sde 26 de Junho de 1939 , e nã o possuir provjsão de 
fundos na gencia de Ni tti eroi,onde se achava trabalhando desde 3 de 

,., 
Agosto de 1939 , resnondeu o acusado que o cllequ em aprE!ÇO nao ôra 
emitido em Niteroi,tendo s do , apenas , antedatado , con· arme combinação 
feita om o beneficiario . Inqu rido porque deix~ra que fosse levadoa 
protesto uma nota nromissória de sua emissão , a favôr do Snr . Reynal
uo Fernandes , de rs . 6 : ooo $ooo , com vencimento para 15 de Setembro de 
1939 , sabendo que o Banco do Brasil considerava tal fáto como falta 
gr~ve , respondeu que essa operação , como a s demais , fôra realizada p~ 

la necessidade premente de numerario ,urna vez que tendo solicitado , 
em 26 de Setembro de 1938 ,um emprestimo a Caixa de Emprestimos aos 
Funcionarias do Banco do Brasil , no valor de , mais ou menos , rs •...•• 

- -continúa--



--comtin ~·;1/J}; " 
rs . l4:ooo$ooo , com preferencia ' para 31 de ~ezembro de 1938 , não f r~ 
atendido por aquel~ Caixa , o que o obrigou a utiliz r - se desses em
prestimos . Declarou , aind~ , que es e titulo não seria levado a protes 

C) o-

to si o Snr . Gerente da gencia de Joinvile não tivesse feito cons
tar naquela praça que o acusado já havia sido demitido dos servi -
,os do Banco e que , somente por aquele processo , poderia ser solvido 

o compromisso , pois o Snr . Repnaldo Fernandes havla combinado rece -
ber em parcelas ou esperar a solução do emprestimo pedido á Caixa 
de Emprestimos . -Solicitou o Snr . Presidente p~ra que o acusado ex
plicasse o motivo pelo o qual deixár...~. que o seu colégu. , S:nr . Floria
no Amaro el a: Araujo GÓes , funciona.rio da gencia de Pelotas , pagasse 
ao Snr . Martim Zabalet , de Pelotas , a quantia de rs . l : l62$8oo , refe -
rente a capital e juros de um titulo de emissdo do acusado , a f~vôr 
do Snr . r~tim Zabaletu , com a circunstancia de não ser o Snr . Araujo 
Góes coobrigado dt divida , satisfazendo , todaviu , aquela pagamento , a 
penas , pelo dever moral de honrar o seu compromisso perante o Snr . 
Zabaleta , a quem apresentou o a.cusado , tendo respondido o acusado que 
o titulo correspondente á -1uantia dev da ao Snr . Zabaleta f Ôrci. emi
tido p~ra serv i r a um coléga que , apesar de cientificado ,nã o entr á
ra com o dinheiro , pelo que , estando o acusado com...~. vida bastante~ 
trapalhada ,n: o pudéru satisfazer , ainda , ao ~agamento da quantia de 
sembol sada pelo Snr. Araujo GÓes . -Interrogado porque motivo contin~ 
ava emitindo cheques sem fm1doa , uma vez que em Setembro de 1936 , fô 
ra punido com a s pensão de 9o dias por falt identica , respondeu 
que havendo premencia de nwnerario , pelos mo ti vos anteriormente ex
postos ,éra habito n...L praça de Joinvile somente conseguir empre s ti
mos contra entréga de cheques,por julgarem haver ,maior segurança.
Disee , aind. , n .. o ter em seu poder mais nenhum cheque do Banco do B_ 
sil , ben. como nã o haver emitido mais nenhum cheque sem provis~o de 
fundos , além dos mencionados no presente processo . Perguntado , final
mente , si não havia levantado suspeitas ao encarregado do serviço de 
Contas Correntes d.:l Agencia de Joinvile , o pedido de can e lamento de 
t ã o considerdvel numero de cheques , respondcu negativamente , acresce~ 
tando que o cnvarregado do serviço nunca reclamára causa alguma.-

----------x---------
Estando terminadas as deligencias do inquerito , que determin~ 

ram a .ãudienci de 2o de Novembro de 1939 , determinou o Snr. Presi -
dente que o Snr . Secretario marcasse o praso de cinco dias par que 
o acusado apresentasse as .suas razÕes de defesa , pruso esse , u par -
tir de 2o de Novembro de 1939 .-

----------x---------
A podido do acusado , em ,ro'ta de 25 de Novembro de 1939 , dete~ 

minou o Snr . Presidente que o Snr . Secretu.rio marcasse o novo praso 
de cinco dias , a partir de 25 de novembro de 1939 , para que. o acusa
do apresentasse as suas razÕes de defeza . -

--continúu--



-continno.ção- ~ :( 
todos os fatos trazidos ao seu conhe-~ Apreciando esta Comissão 

cimento e que vão descritos nos documentos que compo8m o presente 
processo,passa a analizar as faltas de que é acusado o funcionaria 
do Banco do Brasil,Snr.Joaquim Antonio Dias de Amorim Netto,bem co
mo as razÕes de defeza apresentadas pelo mesmo. 

A primeira falta imputada ao acusado,emissão do cheque nR726.'376,
S rie-P-2,de rs.ls9lo$ooo,sem provisão de fundos(Doc.nif )é reconhe 
cida pelo Snr.Joaquim Antonio Dias de Amorim Netto em seu depoimen
to de 19 de Outubro de 1939(Doc.na 16 ) ,alegando,entretanto,que m d,! 
ta da em~ssào do cheque devia ter fundos suficientes,o que não pro
céde,por isso que,a sua conta corrente naquela data apresentava,de~ 
de a véspera,(25/2/939)o saldo de rs.668$8oo,conforme se verifioa~e 
lo extráto da sua conta corrente(Doc.ni 9 ).Em sua defeza apresent~ 
da em 28 de Outubro de 1939(Doc8 ni33 ),diz o acusado que o cheque 
em referencia foi substituido,em 15 de Julho de 1939,com consenti -
mento os favorecidoe,Snrs.Irmàos Sade,por uma promissória de rs ••• 
re.ls9oo$ooo,com vencimento para 26 de Julho de 1939,tendo,por es
quecimento,deixado de solicitar a sua devolução aos Snrs.Irmàos Sa
de,e que,já em Niteroi,para onde fOra traneferido,procurou saberdoo 
Snrs.Sade o paradeiro do titulo,para resgata-lo,tendo endereçado um 
telegrama aqueles Snrs.nesse sentido(Doc.nR36 ).-Realmente,como se 
poderá verificar pelo Documento n235 ,fornecido pela Agencia de Ni
teroi,a promissória veio em cobrança para essa Agencia,tendo sidod~ 
volvida ao remetente em 29 de Julho de 1939,antes,portanto,da apre-

• sentaçao do acusado aos serviços da Agencia de Niteroi,o que se ve-
rificou em 3 de Agosto de 1939.A emissão do cheque na 726.576,sem a 
necessaria provisão de fundos está,indiscutivel mente,caracterisada 
pela confissão do acusado(Doc.ni 3~ )e como se verifica no extráto da 
sua Conta Corrente(Doc.n2 9 ).Considerando,todavia,os termos da ca~ 
ta doe Snrs.Sade(Doc.ng4o ),quer nos parecer que o cheque foi subs
tituido pela nota promissória aludida pelo o acusado,pois os propr!= 
os Snrs.Sade dizem:"Conforme seu pedido por carta,envio o titulo que 
me foi devolvido pelo Banco,e que,no momento, lhe pertence,porj' ter 
sido pago com o cheque no dia 17 de Agosto de 1939,etc.eto.".A data 
de 17 de Agosto de 1939,citada como a da liquidação do cheque,é a 
mesma que consta do recibo fornecido pelos Snrs.Iraàos Sade(Doc.n2 8) 
quando do resgate do mesmo pela Agencia de Joinvile.Confésaa um dos 
Snrs.Sade,dessa fórma(Doc.na 4o )que,uma vez recebido o valor do ch_! 
que,a promissória pertencia ao acusado,o que faz aceitar como verd~ 
deira a declaração do Snr.Amorim Netto,quando disse que o cheque h~ 
via sido aubstituido por um titulo.~ extranhavel que tenha o acusa
do esquecido de solicitar a devolução de um titulo de tal valOr,co
mo o cheque em apreço,em mãos dos Snrs.Sade.Quér nos parecer que a-

-continúa-



-continuação- • ~-., ~Jff 
aqueles Snrs.ae negaram a fazer entrega do cheque ao acusado por 
se julgarem maia garantidos com esse documento,que seria conser-
vado em custódia até a liquidação da promissória dada em substi
tuição.Inegavelmente um fatOr deve ter influido para justificar 
essa atitude dos Snrs.Sade,má fé ou deaconfiança,para consegui -
rem o reembolso da quantia emprestada.Se tinham recebido a prom!s 
aória em substituição do cheque,esse documento,honestamente, já. 

não lhes pertencia.O que lhes cabia fazer era promover o recebi
mento da divida contra a apresentação do titulo ao acusado e,uma 
vez falhando os recursos amigaveis,faze-lo executivamente,depois 
do necessario protesto do titulo. 

X 

Faltou o snr.Amorim Netto com a verdade quando afirmou em 
seu primeiro depoimento ser o cheque n2 726.576,de rs.l:9lo$ooo, 
o unico emitido sem a necessaria provisão de fundos,alegando que 
o fizéra para não agravar a sua situação já bastante precária(Doc. 
Doo.ni ~2).Qual a intenção do acusado procurando esconder as a
gravantes que o cercam neste processo? Em 3o de Janeiro de 1939, 
foi comunicada á Agencia de Joinvile,pelo o acusado,a inutiliza
ção do cheque ni 726.576(Doc.na 15 ),para em 26 de Fevereiro de 
1939 entrega-lo aos Snrs.Sade,alegando em seu depoimento que o ~ 
mitira por engano.Tinh~ o Snr.Amorim Netto pleno conhecimentodas 
faltas cometidas e das consequencias que poderiam acarretar,pois 
em Setembro de 1936 já sofrera a pena de suspensão por 9o dias~ 
la emissão de cheques sem fundos.Não é o acusado um iniciante na 
vida bancaria para desconhecer a infração em que incorre por á
tos dessa natureza.Sabia o Snr.Amorim Netto do rigor que sempre 
agiu o Banco do Baasil com os funcionarias de vida irregular e, 
principalmente,pela emissão de cheques sem fundos.-

Incorreu o Snr.Amorim Netto,ainda por duas vezes,na fa! 
ta de emissão de cheques sem fundos.Em 28 de Fevereiro de 1939 , 
emitiu o cheque na 382.7o6,Serie P-3,de rs.2:938$3oo que,apresen 
tado á Agencia de Joinvile pelo Snr.Joaé Passerino,nào foi pago 
pelo Banco por inauficiencia de fundos(Doc.na 31 ).Mais outroc~ 
que,tambem de emissão do acusado, sem a necessaria provisão de~ 
dos,fo! apresentado a Agemcia de Joinvile,cujo pagamento foi re
cusado.desta vez o cheque n2 383.75o,Serie P-3,de rs.9oo$ooo, a
presentado pelo Snr.Ricardo Schwabe,com a circuastancia de ser o 
cheque em apreço pertencente a um talão fornecido a outro corren 
tista,o Snr.Walter Moreira Garcia Pinto(Doc.ni .34. ),e ter sido 
emitido em Joinvile,com data de 15 de Setembro de 1939,eendo que, 
nesta ocasião o acusado já se encontrava trabalhando na Agencia 
de Niteroi.Para justificar a utilização do cheque fornecido a 

--continúa--
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outro correntista,alega o Snr.Amorim Netto q~e o fez por engano ~ 
por se encontrarem na mesma gaveta,o seu talao e o do Snr.Walter 
Moreira Garcia Pinto(Doc .n2 43 ) .Quanto a emissão do cheque dat&-
do de Joinvile,em 15 de Setembro de 1939,quando já ae encontrava 
trabalhando em Niteroi,deade 3 de Agosto de 1939,justifica o ac~ 
sado dizendo que o cheque não fôra emitido em Niteroi e,apenas , 
antedatado,o que,aliás,f~ra feito com pleno consentimento do fa
vorecido.Reconhece o acusado os cheques acima descritos como de 
sua emiaaào(Doc.na 142 ) , juatificando,como das demais vezes,nece!!. 
aidade urgente de conseguir numerario por motivos intimos de fa
milia,oa ,uais,segundo declarou,foram expostos ao Exmo Snr.Presi 
dente do Banco do Brasil,em carta confidencial que lhe dirigiu.-

Deixou ainda o Snr.Joaquim Antonio Dias de Amorim Netto, 
que fosse levado a protesto um titulo de sua emiasào,de rs •••••• 
rs.6:ooo$ooo,emitido a favOr do Snr.Reynaldo Fernandea,com venc.!_ 
manto para 15 de Setembro de 1939,conforme edital publicado no 
jornal "A Noticia" .,de Joinvile(Doc.na !S~ ) .Interrogado para ex
plicar o motivo pelo o qual incorrera em maia essa falta,respon
deu que essa operaçào,como as demais,f6ra realizada pela necess! 
dade premente de numerario,uma vez que não f5ra atendido em tem
po pela Caixa de ~prestimos aos Funcionarios do Banco do Brasil, 
com o empreatimo de rs.l4:ooo$ooo que solicitára em 26 de Setem
bro de 1938,acrescentando que o titulo não seria levado ao pro -
testo si o Snr.Gerente da Agencia de Joinvile não tivesse feito 
constar naquela praça que o acusado já havia sido demitido dos 
serviços do Banco e que,aomente por aquele processo,poderia o~. 
Reynaldo Fernandes conseguir a solução do compromiseo(Doo.n94~ ). 

t injustificavel o procedimento do aousado,Snr.Amorim N~ 
to,com o seu coléga da Agencia de Pelotaa,Snr.Floriano Amaro de 
Araujo Góes(Doc.n9 3'oO ).Conseguiu o acusado que o Snr.Araujo Góes 
o apresentasse ao Snr.Martim Zabaleta,de Pelotaa,para obter um 
emprestimo de rs.855$ooo,divida essa que se elevou,com os respe
tivoa juros, a impmrtancia de rs.l:l62$8oo e que foi paga pelo o 
Snr.Araujo Góes,apenaa pelo dever moral de honrar o seu compro -
misso ~erante o Snr.Zabaleta,uma vez que o acusado não se apre -
aentára para liquidar o seu debito.Juetifica o Snr.Amorim Netto, 
essa sua atitmde,alegando que o titulo f5ra emitido para servira 
um coléga,e que esse tambem faltára ao compromisso, e que em vi~ 
tude de se achar com a vida bastante atrapalhada não lhe fôrap~ 
sivel,ainda,liquidar essa divida.-

Por tudo quanto acima foi di to, é levada esta Comissão de 
Inquerito a concluir pela procedencia da acusação formulada con
tra o Snr.Joaquim Antonio Dias ~e Amorim Netto,emissão de cheques 

--continua--



--continuação-- j1(1·· 7 "'J-/ 
sem fundoa,conatante da Portaria de 1 de Outubro de 1939 do Exmo ~ 
Snr.Preaidente do Banco do Braail,e com ae agravantes constantes ~tj 
dae cartas do Banco do Brasil de 25 de Outubro de 1939 e 26 de 
Outubro de 1939,de cujos dizeres foi o acusado cientificado,tea 
do esta Comissão lhe permitido ampla defeza.-

teroi, 9 de Janeiro de 194o 

~~~~~-+~~~~~~~~Presidente 



MINISTaRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMERCIO 

-----· NACIONAL DO TRABALHO 

Co~~ 

~~;~~~~~:&.?~::;~ ~ 
( ~ ~- ........ c···~"ª··~--~~ (~~"'- ~-)(_~- ~ - -~ ~-~~~A2~rc>~~~-~~~ 

<--- z:;'t'.d2 .......... ~ .. ~~ ....... ~ ... ··········· · ····~;,-~~--~ ~~ 
.......... ... ········=~?1· ........... : ....... ~~~.4.~~---·····~-~-~-- -

( .. . ~.éiJ. ... ~ ... ~cLdd&..~'f····· ·····~-~.Q~~.d.~.i.().-j?~-······· ... .. . 

(· ·~····7··~·····-(Ze. .... C4: .. a:lf.cd. ...... e.~ ..... ~. .. .. . .. -~ 
~:r. .. a:.~••• ... ~•••••~~••••••~•••••~•••4..~~=Y~d~•~••••••• •oo oooo 

~ ~ 

-······ .. ............ ~ .. ~ ....... ~ .... (2/ y. .. /.~ ··································································································· ·· 

-c~-~.Ç.,c:.~ .................. ~~ .. ~-~-·--;;-·-~~~ 

~~~~~~~ ~ - ~~y~~~~~~~-~~~~ 
~~~-~;?~~--~~·····~-~~~~~~~· . 

····· ··········~-~-~ ....... ~···--(2-~-~ ........ .4:-...... ~ .. -C.~ ... ~ ............ ~ • • 

......... ~c:~~à:). ..... ~ ..... ~ ....... ~~~~,.=:~~-=-

L.·"·~······~~~-:/""" """~'~~7"""""""0""""..f..~.~~-
~-('~---~ ... ~.~- ... :~ ......................................................................... . 

OoOooooooooooo••oo•••Oooo••oG.?OOO.d~ooá?.o~0007~-=t:~7000~0~00~oo 
........... ......... ~.?-~--~-~-~&<1:- .. : .... ~--/1![;.~~-~~-. 

/ ~6-e..:.a~~-<ih ~:: 0-"-~~ .......... ... ~ .. 
··~-r~·-··e-:7-~?..k..::e;.;:;. ....... ~~-~?.:~~-~ 
. ~ÇIC.a ···r'~~~~t:2:.~7···~--~- .. ~ .. n.e-. ...... ~ .. 

dd2 ... ""~:"'~-~---~-;~7~·-··~~-~~ ..•. ~r.......-~~~~~~· 
c~~- . 

.. . • . .. ~--~······e?.·····?·~ ....... ( Zd ... ~ ...... ~?·· .. .. .. ······ 
/"'""""""""~''""':::-~ ... ~.~-... ~~:k..~ ..... ~.~~ ..... . 

............. :~..&..r.~c:.e..;.a ....... ~ .. ~~---... ~ .... ~.~--: ... 
c .............. éi~~-·····~~e~ ... ~ .. -G- ..... ~ .. 7.~~---9:~ 

... ~ .... ~.dG&. .. ~ ...... y?..~.c.c2 ..... ~ ..... #~:fo:D. ..... ~ .. ~ ..... : ................. . 
-0 . /-

....................... .. ... ~~---~ .. -~ .. ·(·~-... ..r..~~ ..... ~ .... Ç -~~-c ... 



.....,.~~~~~::;_::;:~~~_:-~---
- /"" .. "' / ~ 

~:..c.e-. .......... f:?.-.~«..~ .... ;T~·~·~ .. :~ ....• .t .. h:..td:J ......... rj..~.-······· 

-4f~ ....... ~ ....... .t# .. :t>. .. :c. ... : ... 7~.:.~."~····;::t(~ ... L~ ... ~. q 

c_ ...... ··· ··~·:·~ ... .c.24. ........ ~~ ..... ;;e.~ .. ~.~.ç.: ........ ~~~ 
- -----Cií4~~-4 ~__.;<~----:2('~-~ --4u._a..,. 

.... :ú? .... ~~ .. ç .... )f~/.., ..... ._ .................... . ............... .. 
.............. .c~~~ .. ~ ............ ~T ... ~ .. ~······:rR.··· .. ~-~."!2.~ .. ::_ .... . 

-~~-~=~=~~~~~~±~~i~~ 
................................................................................................................ _.~ .............. Q~.I ...................... . 

fL~~~~~~~~-
................ ~ ..................... ~ ......... ~ ....... ~~-~.;?. .... d.L ... ~ .. ~ ... ~ ..... >~~~ .. 
j n- • / • ~c ... =·"-·~· 

,..,. • ". •• - / .• • ' ,J . . 



MINISTê:RIO 00 TRAB ALH O, INOÚSTRIA E COMERCIO 

------ NACIONAL 00 TRABALHO 

..., 



4. Q~~~~~ ~Q,~~ --e;,~"- __ ·--- __ _ . -· ---
.. , ...... ,,. ...... ~,. ........... ,.,~..... .... . ................ , .......... ......................... .. ..... ... .. ..................................... ............... ... ............. ...... ............... .. 

'0000;0oHOOOOOOooOOOOo+o o OOOoOOO O >O>OOOOO Oooo OOooooOOoooO oooOOoOOOOoO oo oOUOOOO ............................................. ---· ·····-~ - -- - ·o.•·· 

: ~ - ~~a;--;-::j~·:·~~ 
.................................................... .. ....... ....... L~-... ~ .... ~~-

~ ' -L._./ 
_..,,__,., ~ ... ~ .......... ~.c .. · ............ Ç, .-~~c. .... = ....... ~ 

. ········· 

.. .................................................... ........................................................ . .................................•. 

.................................................... ~········--···· ·· ··········· .. ·· .. :· ···· .. ·········· .. ·····-····· .. 

! ..................................................... .............. : ........... ......... .. 

. ....................................... ............................................................................... . 

f 



Proc . 1 . 655/40 - Inquerito administrativo instaurado pelo 
Banco do Brasil contra Joaquim Antonio 
Dias de Amorim Netto . 

PARECER . -------
._.,. •e • 

O Banco do Brasil , neste processo, solicita permissão 

pDra dispensar o seu empregado Joaquim Antonio Dias de Amorim Ne

to, acusado de falta grave consistente na emissão de cheque sem 

a necessaria provisão de fundos . 

Conforme se constata da portaria de fls. 3 ficou perfei

tamente especificada a apuração da falta nestes termos: 

;."Acu:eado o Snr. Antonio Dias de Amorim Neto 

\de haver emitido um cheque sem fundos , con-
\ 
fra a agencia deste Banco em Joinville , con-

forme provam o proprio documento, resgata 
I 

~o para fins disciplinares, e o extrato de 
\ 

s~a conta corrente, falta grave em que 6 

reincidente e que se acha compreendida na le 
I 

t~a "~" do art. 16 do Dec. 24 . 615 , de 9 de 

Julho de 1934, resolvo etc • •• 
l 

A reincidencia a que alude a portaria diz respeito a um 

inquerito instaurado em 'Setembro de 1936, e do qual resultou a 

punição do acusado com ~ma suspensão de 90 dias, conforme se de

preende do documento de 'fls . 5. 

Nada obstante , dà fé de oficio de fls . 25 consta relati-

vamente a essa falta anterior o seguinte: 

"Que por despacho presidencial de 21 de 

bro de 1936 foi suspenso pelo prazo de 90 

as e mandado submeter a inquerito administr 

tive ~ por ter emitido o cheque n2 346 . 840 
I 

de 650$000 sem a necessaria provisão de fun 

dos ; que , cumprida essa penalidade e tendo 



em vista o resultado do inquerito , foi auto-

riz do a reassumir o exercício de su s fun-

ções , tendo recebido os proventos integr is 

do seu cargo no periodo compreendido entre o 

termino da suspensão que lhe foi imposta- 15 

de Dezembro de 1936 e a d ta em que foi re-

-solvida sua remoçao para Agenéia de Joivil-

1e . 

na· se infere que o Banco , tendo em vista o resultado do 

inquerito e as justi~ic tivas certa me1te apresentadas , não consi

derou essa emissão de cheque sem fundos - falta grave ~ tanto as-

sim que não encaminhou o inquerito a esta superior instanciao 

Nessas condições , não é licito ser considerad , a es~a aJ

tura a falta anterior de que se absolveu o acue do . cabendo- nos , 

por consequencia, apreciar somente dê que é agora seus do . 

O cheque peça basica do processo , se encontr á fls . 8 des

te processo , verificando-se ter sido emitido em 26 de Fevereiro de 

1939 . 

A Comissão de inquerito acolheu a justific tiv do acusa 

do , conforme está expresso no relatorio , na parte em que decl rou , 

verbis: 

~ A primeir falt imput da ao acue do , emissão 
do cheque n2 726 . 576, Serie-P- 2, de ~ 1 : 910 , 
sem provisão de fundos (Doc . n2 1) é reconhe~ 
cida pelo Snr . Joaquim Antonio Dias de morim 
Netto em seu depoimento de 19 de Outubro de 
1939 (Doc . n2 162, aleg~do , entretanto , que 
n data da emissao do c~ue devi ter fundos 
suficientes, o que não procede , por isso que , 
a sua conta corrente naquela data apresentav 
desde a vesper , (25/2/939) o saldo de~ 
668 800 , conforme se verifica pelo extrato da 
sua conta corrente (Doe . n2 9) . 'm sua defes 
apr sentada em 28 de Outubro de 1939 (Doc . n 
33) , diz o acusado que o cheque em referencia 
foi substituido, em 15 de Julho de 1939 , com 
consentimento dos favorecidos , Snrs . Irmãos 
Sade , por uma prommssoria de ~ 1 : 900 000, co 
vencimento para 26 de Julho de 19)9 tendo , 
por esquecimento , deixado de solicitar a suo 
devolução aos Snrs . Irmãos Sade , e que , já e 
Niteroi, para onde fôr transferido, procuro 
saber dos nrs . S de o paradeiro do titulo , 
para resbata - lo , tendo endereçado um telegr 
ma queles Snrs. nesse sentido (Doc . n2 36) . 



Realmente , como se poderá verificar pelo Do
cumento n2 35 , fornecido pela Agencia de Ni
teroi, a promissoria veio em cobrança para 
essa Agencia , tendo sido devolvida ao reme
tente em 29 de Julho de 1939 , antes , portan
to , da apresentação do acusado aos serviços 
da Agencia de Niteroi , o que se verificou em 
3 de Agosto de 1939 . Aemissão do cheque n2 
726 . 576 , sem a necessaria provisão de fundos 
está, indiscutivelmente , caracterisada pela 
confissão d.o acusado (Doe . n2 33) e como se 
verifica no extráto da sua Conta Corrente 
(Doc . n2 9) . Considerando , todavia . os termos 
da carta dos Snrs . Sade (Doc . n2 40) , quer 
nos parecer que o cheque foi substituído pe
la nota promissoria aludida pelo o acusado , 
pois os proprios Snrs . Sade dizem:"Conforme 
seu pedido por carta, envio o titulo que me 
foi devolvido pelo Banco , e que , no momemto; 

. lhe pertence , por já ter sido pago com o che 
que no dia 17 de Agosto de 1939 , etc . etc .". 
A data de 17 de Agosto de 1939 , citada como 
a da liquidaçgo do cheque , ~ a mesma que ~ 
consta do recibo fo~necido pelos Snrs . I r
mãos Sade (Doc . n2 8) quando do resgate do . 
mesmo pela Agencia de Joinvile . Confessa um 
dos Snrs . Sade , dessa fÓrma (Doc . n2 40) 
que, uma vez recebido o valor do cheque , a 
~omissoria pertencia ao acusado , o que faz 
aceitar como verdadei~a a declar ção do Snr . 
Amorim Netto , quando disse que o che ue ha
via sido substituído por um titulo . ex
tranhavel que tenha o acusado esquecido de 
solicitar a devolução de um titulo de tal 
valor, como o cheque em apreço , em mãos dos 
Snrs . Sade . Quer nos parecer que aqueles 
Snrs . se negaram a fazer entrega do cheque 
ao acusado por se julgarem mais garantidos 
com esse documento, que seria conservado em 
custodia até a liquidação da premissa ia d -
da em substituição . Inegavelmente um fator 
deve ter influído para justificar essa ati-
tude dos Snrs . Sade~ má fé ou desconfiança , 
para conseguirem o reembolso da quantia em~ 
prestada . Se t inham recebido a promissoria 
em substituição do cheque , esse documento , 
ijonestamente , já não lhes pertencia . o que 
lhes cabia fazer era promover o recebimento 
da divida contra a apresentação do titul o ao 
acusado e, uma vez falhando os recursos ami
gaveis , faze - lo excutivamente , depois do ne
cessario protesto do titulo ~ 

O relato acima está confirmado pela carta de fls . 42 , do 

beneficiaria Sade . -
Não , é pois , dcstituida de verdade a defesa apresentada 

pelo acusado . 

Ao demais , a Lei 2 . 591 , de 12 de Agosto de 1912 , estebele-

ceu que o cheque s eja apresentado , quando passado a mesma Pra ça • 

onde houver de ser pago , dentro de 5 dias . Ora , como já dissemos 



verifica-se ter sido o cheque emitido em 26 de Fevereiro de 1939 , 

(fls . 8) quando só foi apresentado ao Banco em 17 de Agosto do 

mesmo ano , quer dize~ , 6 meses após sua emissão , sendo , assim 

estranhavel que o beneficiaria por tão largo espaço de tempo o 

conservasse em seu poder, sem dar um passo na defesa de seus di

reitos. Dai se conclue ser verdadeira a asserção do acusado, de 

que dito cheque já estava liquidado, e s t ndo apenas, em confiança 

em poder do beneficiaria . 

Resulta dai desvestir-se mesmo cheque de seus caracteris

ticos proprios, para aparecer, então, como um emprestimo disfar

çado, repetição aliás de fatos pÚblicos e notorios atreves de 

outros casos analogos, nos quais o E. Conselho, com a independeu-

' cia e espírito de justiça habituois, vem causticando , e deixando 

de neles reconhecer ato de improbidade que caracteriza a falta 

grave . 

Nessas condições, par ece-nos não t&r sido, na especie, 

caracterizada a falta grave, antes resultou provado o abuso de con-

fiança da parte do beneficiaria, utilizando-se d,um documento que 

-nao rn·is lhe pertenciêl . 

Resta , pois, examinar as demais fal~as, const ntes do do-

cumento de fls. 33. 

A apuração de tais faltas não foi regularmente feita . Si 

provadas , é certo , justificariam plena mente a demissão , mesmo 

porque, a fé de oficio do acusado , á fls . 25/32 , em absoluto, não 

o e b"ó·na.. : • 

Mas sómente podemos nos pronunciar em face do alegado e 

provado, sem deslembrar o velho aforismo: "Allegare nihil 1~ ~

·gatum !!2.!!.. probare paria sunt". 

Não existe, no processo, uma s6 declaração de José Passe-

rino , ou de Walter Moreira Gar mia Pinto ou de Ricardo Schuvabe 

ou ainda de Floriano Amaro de Araujo GÓes , todos referidos no Re

. latorio de l fls . 54 e seguint~s , prÓ ou contra o Acusado . 



Mistér se fazia fossem tomados os dâpoimentos de tais 

testem has, e não tendo sido assim feito , infrig'dos foram os 

arts . 22 , 62 , 72 e 92 , das Instruções 

de 1936 . 

baixadas em 3 de Fevereiro 

essas condições n~o se provaram convenientemente s fal-

tas imputadas, o que acarreta a nmlidade do inquerito . 

Opino, pelos motivos expostos, se negue autorização para 

ser demitido o acusado sew prejuízo de instaurar o Banco novo 

inquerito,caso assim lhe coveru1a para provar as demais f~ltas . 

I . (' 

--------

Rio de Janeiro, 2 de bril de 1940 . 

~Pr=-d~l~ 
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' 
ACORDAO 1655 40 

(lC-359/40) // 

AG/EV / 

VISTOS E RELATADOS os . autos do processo em que 

o Banco do Brasil submete à aprecia ão dêste Conselho o inqué 

rito administrativo que fez instaurar contra Jo aquim Antonio 

Dias de Amo rim Neto, acusado como incurso n fa'l ta g r ave capi 

tulada pela letra~ do art . 16 do dec . 24 . 615, de 9 de julho 

de 1934 : 

CONSIDERANDO que , conforme fica con s tatado da 

portari~ de fls. 3, "Antonio Dias de Amorim Neto é acusado de 

haver emitido um cheque sem fundos, contra a Agência do Banco, 

em Joinville, como provam o próprio documento , resgatado , pa

ra fins disciplinares , e o estrato de sua conta corrente , fal 

ta grave em que é reincidente e que se acha capitulada na le

tra !! do art . 16 do dec. 24. 615 , de 9 de julho de 1934"; 

CONSIDERANDO que a reincidência a que alude a 

portaria , diz respeito a um inquérito instaurado em setembro 

de 1936, do qual resultou punição do acusado com uma suspen

são por 90 dias; nada obs t ante, da fé de oficio de fls . 25 , 

consta, relativamente a essa falta anterior , "que por despe-

cho presidencial de 21 de setembr·o de 1936 foi suspenso pelo 

prazo de 90 dias e mandado submetê-lo a inquérito administra

tivo , por ter emitido o cheque n. 346. 840, de ~. 650$000, sem 

a necessária previsão de fundos; que , cumpr~ essa penalidade 

e tendo e111 vista o resultado do inquérito , foi autorizado a 

reassumir a exercicio de suas funções , tendo recebido os pro

ventos integrais do seu cargo no per iodo compr·eendido entre o 

termino da sus pensão qu. lhe foi imposta- 15 de dezembro de 

1936 - e a data em que foi resolvida sua remoção para a Agên-, 
ci a de Joinville"; 

t 
• 
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1A 
CONSIDERANDO que dai se infere que o Banco , tendo em 

vista o resultado do inquérito e as justificativas certamente apre-

s'entadas, não considerou essa "emissão de cheque sem f undos" - fal

ta grave - tanto assim que não encaminhou o referido inquérito à 

apreciação do Conselho; 

CONSIDERANDO que, assim sendo, não é licito levar em 

conta a falta anterior de que se absolveu o empregado cabendo, por

tanto, apreciar s6mente a de que é ago~a acusado; 

CONSIDERANDO que, segundo está evidenciado no s autos, 

o cheque, peça basica do processo , foi emitido em 26 de fevereiro de 

1939 (fls. 8) e s6mente ap1•esentado ao Banco em 17 de agosto do mes-

mo ano, quer dizer, s eis meses após s ua emis são, s endo assim estra-

nhável que o beneficiário por tão l argo espaço de tempo o conservas

se em seu poder , sem tomar nenhuma providência na defesa de seus di-

rei tos; 

CONSIDERANDO , mais , que dai se conclui ser verdadeira a 

acusação do acusa do , de que o referido cheque havia sido liquidado , 

estando apenas , em confiança , em poder dos beneficiários; 

CONSIDERANDO , outrossim, que a lei 2. 591, de 1 de 

agosto de 1912, estabelece que o cheque seja apresentado, quando pas

sado na mesma praça , onde houver de ser pago , dentro de 5 dias; nes-

sas condições 

CONSIDERA NDO não ter ficado , na espécie, caracterizada 

a falta grave, antes resultou provado o abuso de confiança da parte 

do beneficiário , utilizando-se de um documento que não mai s lhe per-

tencia; 

CONSIDERANDO que em relação as demais faltas , relaciona-

das a fls . 33, não foram as mesmas apuradas regularmente, como bem 

acent~a o parecer da Procuradoria , a fls. 67; 

RESOLVE a Primeira Câmara do CoBselho Nacional do 

Trabalho indefe rir o pedido de demiss ão , formulado pelo Banco , sem 
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prejuizo de instauração de novo inquérito para que fiquem compro

vadas as faltas posteriores à portaria de fls . 3. 

Rio de Jan i o , 13 de maip d 1940 

Presidente 

Relator 

Pro c. Geral 

Public do Diário Oficial de 1./-/ I' I ?</tJ. 
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CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

RIO OE .JANEIRO, O, P', 

/1. 655 ai • 1 • 

Sr . e ai ,. 

Transmito-vos, de ordem do Sr. Presidente, 

cópia, devidamente autenticada, do acórdão proferido pela 

inquérito administrativo instaurado por essa Emp r êsa , con-

Atenciosas saudações. 

etaria . 

I 

rea n\e o 



MINISTe:FUO 00 TRABALHO, INDÚSTRIA E COMI!:RCIO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

RIO QE ..IANEIRO, D, P, 

at.o 194 

Comunico-vos, para os fins convenientes, que 

presente o inquérito administrativo contra vós instaurado 

---------------------------------------------- • resolveu, em 

~~úüUL~~L_ _______ , pelas razões constantes do acórdão 

publicado no «Diário Oficial » de~l~2~~~~==~~----------

Atenciosas saudações. 
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Exmg Sr. Presidente do 

O BANCO DO BRASIL,sociedade anOnima,com séde ne! 
ta cidade, à rua 1g de Março ng 66,por seu advogado .<instr g 
junto - doc. !~nos autos do processo ng 1.655-40,não se con
formando, data vania, com o V. !cordão da 3~ Ctmara desse E-. , -
gregio Conselho, vem, com fundamento no§ 4g do art2 4g do 
Reg. baixado com o Decreto 24.784,de 14/7/34, oferecer os iB 
clusos embargos e requer a V. Ex~ que, admitidos,mande pro -
cessá - los na forma da lei. 

P. deferimento. 

o L 

R c 

Cont 
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POR EMBARGOS ao V. !cordão da 3~ 
processo ni 1.655-40 

Diz o BANCO DO BRASIL, 

como embargante contra J.OAQUIM ANTONIO DIAS 00 
AMORIM NETO, como embargado, 

E S. N. 

PRELIMINARMENTE 

P. 1 - Que tem lugar os presentes embargos,pois,data !! 
nia, o V. !cordão da 3! Ctmara desatendeu a lei e,além disto, 
o Embargado junta aos pre sentes documentos novos (doe~ li a 
VIII) que trarão mais intensa luz ao caso,portanto,na for 
ma do § 4g do artg 42 do Regulamento baixado com o Decreto ng 
24.784,de 14/l/34, devem os presentes embargos ser recebidos. 

DE MERITIS 

P. 2 - Que o V. Âcordão embargado despresou a prova dos 
autos e, como consequ~ncia, julgou contra a lei. Como sistema 
e para facilidade da tarefa na refutação dos consideranda do 
V. Acordão analizaremos cada um de per si. 

Diz o 1g dêles : 

" Considerando que, conforme fica constatado da por
taria de fls. 3 Antenio Dias do Amorim Neto é acusa
do de haver emitido um cheque sem fundos,contra a A
g3ncia do Banco em Joinville, como provam o ptóprio 
documento,r4sgatado, para fins disciplinares,e o ex
trato de sua conta corrente,falta grave em que é re
incidente e que se acha capitulada na letra! do ar~ 
16, do decreto ng 24.615,de 9 de julho de 1934". 

Limita-se este considerandum a exposição do fato,cons
tatando a veracidade d~ acusação do Embargante, de vez que e! 
tá provado ter o Embargado efetivamente emitido cheque sem a 
necessária provisão de fundos. 

Aliás não apenas um cheque, como friza .o 
3 como está provado pelos depoimentos do Embar d 
e 40 e pelos does. li e III. ~ 

/ 



BANCO DO BRASIL 
GABINETE DO ADVOBAOO 

(J 

-2-

No depoimento de fls. 14, diz o Embargado,respondendo 
a pergunta da comissão sobre se o cheque referido na porta
ria de fls. 3 era o único emitido sem fundos,- respondeu"a
firmativamente". Isto é, confessou expressamente que havia 
emitido um cheque sem fundos. Note-se,todavia, que esta a
firmativa é falsa e quem o diz é o prÓprio embargado no seu 
depoimento de fls. 40. 

" Inquerido porque motivo,quando do seu primeiro 
depoimento perante esta comissão declarara que o 
cheque ng 726.576,Série P 2,de & 1:910$000 havia 
sido o Úbico emitido sem a necessária provisãode 
fundo , sendo,entretanto, de ~onhecimento dessa 
Comissão que tal afirmativa não fora verdadeira, 
e lhe tendo sido pedido explicar o motivo ou mo
tivos que o levaram a faltar com a verdade,res -
pondeu QUE O FEZ PARA NXO AGRAVAR A SUA SITUAÇlO 
J1 BASTANTE PREC!RIA, de acOrdo com a sua carta 
ao Exmg Sr. Presidente do Banco do Brasil." 

" Perguntado porque motivo ou motivos emiti~a o 
cheque n~ 382.706,Série P 3,de & 2:938$300,data
do de 28/2/39, sem a necessária provisão de fUB 
dos e que foi apresentado à Agência do Banco do 
Brasil em Joinville,em 10/10/39 pelo Sr. JoséEas 
serino, RESPONDEU QUE O FIZERA POR MOTIVOS !NT1 
MOS DE FAM!LIA " • 

" Perguntado como explicava haver emitido o che
que ng 383.750,Série P 3,de & 900$000,que fOra~ 
presentado à A~ncia do Banco do Brasil-Joinvil
le,em 10/l0/39,pelo Sr. Ricardo Sowabe,quando o 
cheque pertencia a um talão fornecido a outro oo.r 
rentista daquwla !gtncia,cheque esse tambem emi
tido sem a necessária ·provisão de fundos, RESPO! 
DEU QUE O FIZERA POR EQU!VOCO." 

Se estas afirmativas feitas perante uma comissão devi
damente autorizada e exercitando na forma da lei não . são uma 
confissão e como tal prodús todos os efeitos legais, então 
está tudo errado - o inquérito é uma farça e a comissão um 
ajuntamento ilícito,imiscuindo-se em assuntos fora de sua al . -

Cont 
7/X/:10 

çada. Posta a questão, uma conclusão deve ser logicamente ti 
rada : que o Embargado CONFESSOU TER EMITIDO CHEQUES SEM 
A NECESS!RIA PROVISIO DE FUNDOS. ~ 

Não importa que o Embargado tenha feito a ~-~~ 
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tendendo justificar o seu feio ato; isto não impede que êle 
o tenha praticado. 

que 
Zste Egrégio Conselho já tem decidido mais de uma vez 

" A improbidade da assinatura de um cheque sem fun
dos é sem excusa,mesmo que no caso se alegue a ine
xiat3ncia de animo e fim criminoso". 

E mais ainda que 

" A simples aposição de assinatura,por funcionário 
bancário, em cheque sem fundos, constitue"falta gr! 
ve"passível de demissão". 

Não há nem pode haver desculpa para um funcionário de 
Banco paaticar um ato punível pela Consolidação das leis pe
nais,pois este não pode em absoluto desconhecer a gravida 
de do ato que pratica. 

E provado como está,pela confi ssão do Embargado e pe -
los documentos juntos ao inquérito e pelos que ora juntamos, 

emissão de cheque sem provisão de fundos, passamos ao 2g 
oonsiderandum : 

" Considerando que a reincidência a que alude a por 
taria ,diz respeito a um inquérito instaurado em 
Setembro de 1936, do qual resultou punição do acusa 
do com uma suspensão por 90 dias;nada obstante, da 
fé de ofício de fls. 25,consta relativamente a essa 
falta anterior," que por despacho presidencial de 
21/9/1936,foi suspenso pelo prazo de 90 dias e man
dando submetê -lo a inquérito administrativo,por~r 
emitido o cheque ng 346.840,de & 650$000,sem a ne -
cessária provisão de fundos, que cumprida essa peD! 
lidada e tendo em vista o resultado do inquérito , 
foi autorizado a reassumir o exercício de suas fun
ções, tendo recebido os proventos integrais do seu 
cargo no período compreendido entre o término da 
sua suspensão que lhe foi imposta - 15 de Dezem 
bro de 1936 - e a data em que foi resolvida sua re
moção para a Ag3ncia de Joinville. " 

Km 21 de Setembro de 1936 tendo o Embargante conhecime~ 
to de que o :Embargado havia emitido um cheque sem fundo , na 
Ag. de S.Paulo, como medida preliminar, resolveu suspendê-! o 
por 90 dias, em seguida determinou a instauração do inquéri ... para apurar a acusaçao. 

Processado o inquérito, apurou-se a proced3~&~n 

I 
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sação ,mas o Embargante, " dada a precária situação material 
e para não agravar sua situação moral penosa "( despacho de 
25/1/37 do Presidente do Embargante,naquele inquérito ),re
solveu aplicar somente a pena de 90 dias de suspensão.~ um 
direito do Embargante ser benevolente com os seus funcioná
rios. 

O artg 89 do dec r eto 54,de 12/9/ 34, diz : 

" Ao empregado em banco ou casa bancária, a partir 
da data da publicação do decreto n2 24.615,de 9 de 
julho de 1934, é assegurado o direito de efetivid! 
de no respectivo emprego,desde que conte dois ou 
mais anos de serviços prestados ao mesmo estabele
cimento, s6 PODER! ser demitido em virtude de fal
ta grave,regularmente apurada em inquérito admini! 
trativo." 

A lei dá ao Empregador a faculdade de demitir o empr -
gado que cometer falta grave, mas não o impõe a obrigação de 
fazê - lo. 

O encaminhamento do inquérito a êsse Colando Conse 
lho fica ad libitum do Empregador. 
. trti~seria esclarecer a grande confusão que há entre~ 
reito penal e direito disciplinar. Aos conflitos disciplina
res entre o Empregador e o empregado, não se aplicam nem se 
podem aplicar, as normas de direito penal. Em matéria penal 
o que prevalece é o interêsse da sociedade;em matéria disci
plinar o que prevalece é o interêsse das partes, aquele é de 
interêsse pÚblico, @ate é de interêsse privado. 

O Empregador, a bem da disciplina, tem o seu tmbito p~ 
nitivo independentemente do assentimento dêsse Colando Cons! 
lho e nem podia ser de outro modo - assim o exige a hierar
quia , elemento 4ndispensável à ordem na comunidade. 

O 32 Considerandum : 

" Consider ando que daÍ se infere que o Banco tendo 
em vista o resultado do inquérito e as justificat! 
vas certamente apresentadas, não considerou essa 
~ emissão de cheques sem fundos " - falta grave -
t anto assim que não encaminhou o referido inquéri
to à apreciação do Conselho ". 

E'simplista, data venia, a conclusão a que chegou o V. 
acordão. Já demonstrámos que o funcionário que comete fa a 
grave é passível de demissão, mas tambem demonstr' ~ 
Empregador não tem em face da lei obrigação de 



BANCO DO BRASIL 
GABINETE DO ADVOGADO 

Cont 
7tX/B6 

-5-

zação para demitir seu empregado. Suponhamos que 
um funcionário exemplar,( não é o caso em quewtão;o Embarga
do tem fé de ofÍcio má,como acentua a honrada Procuradoria ) 
que haja cometido,em determinado momento,um deslize,mas que, 
dadas as suas qualidades morais e o seu passado, inspire con 
fiança à sua regeneração. Não seria um gest~ magnânimo e hu: 
mano do empregador não lhe aplicando a pena máxima ? A res 
posta só pode ser pela afirmativa. E'uma regra de Direi 
to penal ( arti 39, § 19 da Consolidação das leis penais ) ~ 
plicável ao Direito disciplinar que a reincid&ncia é circun! 
tância agravante. 

Esta agravante existe ainda mesmo que o reincidente t_ 
nha sido punido pela falta anterior. 

Contrariamente,tambem, constitue circunstlncia atenu~ 
te ser o acusado 1g delinquente. (arti 42 § 9~ das Consolid! 
ções). 

O fato do Embargante ter sido benévolo não implica ne
cessariamente em reconhecer que o lmbargado não haja cometi
do falta grave. 

Outro considerandum : 

" Considerando que,assim sendo, não é lÍcito levar 
em conta a falta anterior d que se absolveu o em
pregado,cabendo,portanto, apreciar somente a deque 
é agora acusado." 

Este considerandum está superiormente refutado pela .1~ 
gtca argumentação anteposta ao anterior. 

Há,ainda, a assinalar que o V. Acordão,nesta parte,la
bora em equívoco,pois do inquérito de 1936,contrariamente ao 
que afirma, o Embargado não foi absolvido e a prova está que 
foi punido com a suspensão por noventa dias. 

Tanto foi reconhecida a culpabilidade do Embargado que 
o mesmo foi punido e jamais reclamou. O Embargado cometeu a 
falta grave, foi punido - cometeu novamente falta grave - r! 
incidiu. Esta reincid&ncia é indubitavelmente circunstlnci
a agravante para a falta - objeto deste processo. 

" Considerando que, segundo está evidenciado nms 
autos, o cheque, peça básica do processo,foi em! 
tido em 26 de Fevereiro de 1939 ( fls. 8 ) 
mente apresentado ao Banco em 17 de Agosto 
mesmo ano, quer dizer, seis meses 
são,sendo assim extranhável que o 
rio por tão largo espaço de tempo 
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se em seu poder, sem tomar nenhuma providência 
na defesa dos seus direitos". 

Realmente o cheque foi emitido em 26 de Fevereiro,ant! 
datado,como confessa o Embargado e apresentado em 17 de Ago~ 
to do mesmo ano, portanto para que o referido cheque não fo~ 
se considerado sacado sem fundos era necessário que a conta 
do Embargado nos seis meses compreendidos naquele período a
presentasse, já não se diz sempre, mas pelo menos um momen -
to, saldo que comportasse pagamento do valor do cheque - & 
1:910$000, - mas infelizmente isto jamais sucedeu como é fá
cil verificar do extrato de conta junto a este processo.Sus
tentamos,julgando estar com a bOa doutrina,que para configu
ração da falta grave pela emissão de cheque sem fundos é ba! 
tanta o ato em si ( aliás é a jurisprud3ncia deste Conselho 
e o espÍrito do decreto - lei 1.76l,de 9.11.39 ). O Emprega
dor nada tem a ver com as relações entre o sacador (emprega
do) e o favorecido. A circunstância do favorecido reter o 
cheque pelo prazo de 6 ou mais meses em nada altera a natur! 
za do ato praticado pelo Embargado. Se extranhável é a atit~ 
de do beneficiado, o Embargante é que nada tem a ver com is
to. 

" Considerando,mais, que daÍ se conclue ser verda
deira a acusação do acusado,de que o referido che
que havia sido liquidado, estando,apenas,em confi
ança,em poder dos beneficiários. " 

Esta conclusão o Embargante não pode aceitar. E não pg 
de aceitar pelo simples motivo de estar farto de saber, como 
aliás esse Egrégio Conselho, que é muito comum estes eguívo
~ e abusos ~ confiança por parte dos beneficiários quando 
os sacadores estão a pique de serem demitidos. F~zem declar~ 
ções graciosas, de toda espécie, na esperança de que o empr! 
gado em não sendo demitido os pagará. Enganam- se,geralmen
te, ( já temos constatado in-cone r e to algumas vezes ) , o em- X 
pregado que invereda por este caminho perde a noção do que 
seja a palavra empenhada, e quando por estas artimanhas ob -
tem ganho de causa nesse Conselho não pagam nem os honorá -
rios do advogado que os defendeu. 

O Embargante está convicto que a afirmativa do benefi
ciário de que o cheque estava em seu poder,apenas em confi~ 
ça, é graciosa e nada mais . 

Tratando-se de bancário antigo,certamente,jamais d 
ria um cheque de sua emissão em mãos de terceiros,s~.~7~~~~ 



BANCO DO BRASIL 
GABINETE DO ADVOBADO 

Con t 
7/X{iill 

representasse uma obrigação sua. lato nos leva a crer que o 
Embargado devia a nota promissória de & 1:900$000 e o che -
que de & 1:910$000-

Convence maia do que toda dialétic.a o 1g depoiment o 
do Embargado ( fls. 14 ), quando este ainda não tivera tem
po para fazer todas as combinações com a tal firma Irmã>s S.,! 
de. Naquele depoimento, em 19/10/39, o Embargado não se re
feriu a tal história de que ó cheque havia sido aubstituido 
por uma nota promissória, só o fazendo pela lt vez em sua 
defesa escrita ( fls. 31 ) datada de 28/10/39,isto é,no 2g 
prazo concedido para apresentação da mesma. O lapso de tem
po entre 19 e 28/10/39 fo! o bastante para que o Embargado 
tramasse com o credor ( já pago em parte pela remissão fei
ta pelo Embargante ) a patranha com que tentaria embair a 
bOa fé da Embargante e desse Colando Conselho. 

O credor, ou pago, ou na esperança de o ser, concoliiou em 
fazer crer que o cheque de ~ 1:910$000 fOra resgatado pela 
promissÓria de ~ 1:900$000 - pagamento com desconto como se 
vt. Está bem urdida a trama e não nos admiramos - O Embar~ 
do tem malícia de sobra. 

" Considerando,outrossim, que a lei ng 2.59l,de 
1g de Agosto de 1912,estabelece que o cheque 
seja apresentado, quando passado na mesma pra -
ça,onde houver de ser pago,dentro de cinco di -
as; " 

Em nada atinge ao caso em espécie o dispositivo da 
lei 2.591. Aqui se não discute uma tese de direito cambial, 
mas simplesmente uma infração disciplinar cometida por um 
empregado. A questão do prazo para apresentação do cheque, 
não está em jogo e aliás, parece-nos,data venia, ser assun
to que foge à compet~ncia desse Colando Conselho,mas sim -
plesmente a falta cometida pelo Embargado emitindo os che -
ques sem fundos. 

O Embargado em seus depoimentos confessou não só a e
- missão do cheque de~ 1:910$000 como tambem um de~ •••••••• 

2:938$300 a favor do Sr. José Passerino ( doc. 11 ) e outro 
de Rs. 900$000 a favor do Sr. Ricardo Sewabe ( doo.III ). 

E'necessário maia alguma coisa para caracterizar a 
falta grave que a confissão do Embargado ? Para o 12 dos 
cheques o Embargado conseguiu uma história, mas para os ou
tros nem isto, 

" Consider ando não ter ficado, na espécie,caru..-.-~ 
rizada a falta grave,antes resultou pro 
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de confiança da parte do beneficíário,utilizando
se de um documento que não mais lhe pertencia". 

O V. Acordão,data venia, abandona a prova dos autos. 
Mas Srs. Conselheiros, como não ficou caracterizada a falta 
grave se o próprio acusado o confessa no's seus depoimentos? 
Seria um exagero de formalismo, não compatpivel,aliás,com a 
natureza dos processos administrativos, pretender-se que c~ 
mo a denúncia se fundou em cheque a respeito de cuja emis -
são sem fundos o Embargaào pretende ter justificado,deixas
se esse Colando Conselho de tomar em consideração as faltas 
graves cometidas com a emissão dos cheques de 2:938$300 e 
900$000, sem provisão de fundos. Havendo ou não abuso de 
confiança da parte do portador a verdade verdadeira é que o 
cheque de Rs 1:910$000 foi emitido sem fundos. Os outros dois 
a-pezar-de não constarem ~natura deste processo existem e 
sua emissão foi feita sem fundos,como confessa o Embargado, 
e o provam as cartas juntas ( doca. II e III ). O que falta 
para caracterizar a falta grave ? 

" Considerando que em relação às demais faltas r! 
lacionadas a fls. 33, não foram as mesmas apura
das regularmente, como bem acentua o parecer da 
Procuradoria; " 

Os processos submetidos a esse Colando Conselho, são 
de natureza administrativa, como já dissemos, e não judici
ais. Para estes compreende-se normas de processo rijas,mas 
querer dar formas inflexíveis aos processos administrativos 
é fari saísmo que o Embargante está certo não ser norma des
se Egrégio Conselho,pois se assim fosse não conseguiria,co
mo tem conseguido,aplainar com equilÍbrio e justiça as dis
córidas entre Empregados e Empregadores. 

O luxo de forma desejado pela honrada Procuradoria é 
extravagante em processos administrativos. Pretender-se não 
tomar em conta a prÓpria confissão do Embargado só porque o 
Embargante não juntou prova quanto aos outros dois cheque~ 
é ser mais realista que o rei. E'certo que este Egrégio CoB 
selho baixou instruções normativas para os inquéritos admi
nistrativos, mas qual a finalid~de delas ? Apurar a verda -
de, dando ao acusado plena liberdade de defesa. Seneste pr~ 
cesso não foram atendidos aqueles objetivos,se houve coação 
ao acusado seria o caso de anular o inquérito e mandar pro
ceder outro. 

A decisão do V. Acordão embargado,coerente eus 

I 
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consideranda incide no mesmo exagerado formalismo,pois resol 
ve indeferir o pedido de demissão,ressalvando ao Embarg~o 
direito de mandar instaurar novo inquérito para comprovar as 
faltas posteriores a portaria de fls. 3. 

Permita,ainda, esse Egrégio Conselho,ao Embargante po~ 
derar que não há faltas posteriores a serem apuradas. O Em -
bargante quando determinou,pela portaria de fls. 3, a abert~ 
ra do inquérito só tinha notícia da emissão do cheque de ~ 
1:910$000; só posteriormente teve conhecimento daerlssão doa 
outros dois cheques e do protesto de uma promissória de Rs •• 
6:000$000. 

Sobre estas Últimas faltas foi dada comunicação à Co -
missão de Inquérito ( fls. 29/30 ),em 26/10/39. 

O Embargado prestou seu 2g depoimento em 29/11/39 e 
foi inquerido sobre as faltas de que era acusado pela carta 
de 26/10/39 ( fls. 29 ). Confessou as faltas que lhe eram im . -
putadas,procurando, como era natural, se justificar co ex -
plicações de uma futilidade infantil. Se não, vejamos.Em seu 
2g depoimento,ao ser inquerido sobre o cheque de Rs ••••••••• 
2:938$300 que emitira sem fundos, declara : 

" que o fizera por motivos íntimos de famÍlia " 

Quanto ao de Rs. 900$000, 

" que o fizera por equívoco " 

Arguido sobre o protesto da letra de Ra. 6:000 000~~ 
ponde com as mesmas evasivas e acusa maldosamente,como res -
ponsável, seu ex- chefe, Gerente da Agência de Joinville. 

Ainda quanto a uma promissÓria de & 855$000(com os ju
ros : & 1:162$800 ), paga por um colegà~ o seu depoimento a
tinge às raias do cinismo : 

" que o título foi feito para servir um colega " 

Acentue-se que o Embargado não declinou o nome desse~ 
lega ( ver doc. V ). Quem seria bastante ing&nuo para crer 
que um bancário com 16 anos de serviço, assinasse,como único 
responsável, um título para servir um colega. O exame mesmQ 
sup rficial, do processo nos dá uma noção segura quan o 
tofo moral do Embargado. Emite cheques sem fundo 
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III ); deixa protestar títulos de sua responsabilidade (doe~ 

VI a VIII); obriga colegas seus colegas a pagar dÍvidassua~ 
( does . IV e V ); calunia o seu ex- chefe,emprestando - lhe 
atitude que não tomou ( depoimentos ); en.fin é o que vê . 

De todo o exposto, a conclusão é pela proced8ncia dos 
embargos. 

A-pezar-disto, 

P. 3 - ~e pela carta de 9/10/39 ( doc . li ), assinada 
por José Passerino, se prova a emissão do cheque 382. 706,Sé
rie P 3,de Rs . 2:938$300 contra a Agência de Joinville. 

Pelo texto da carta verifica-se que o Embargado sacou 
sem fundos. 

P. 4 - Que,tambem,pela carta junta ( doc . III ),assin! 
da por Ricardo Schwabe,em 9/10/39, se prova, do mesmo modo , 
que o anterior,o cheque ng 383 .750,Série P 3,de & 900$000 , 
não foi pago pela Agência de Joinville por falta de fundos . 

E 

P. 5 - Que este Último cheque foi emitido em talão que 
subtraíra de um colega,e este colega, para evitar maiores iB 
cOmodos pagou o cheque que criminosamente o Embargado havia 
emitido,utilizando seu talão. A carta junta ( doc . IV ) do 
Sr. Walter M. Garcia Pinto esclarece tudo . 

E ainda 

P. 6 - Que a promissória de & 855 000 a favor do Sr. 
Martin Zabaleta foi paga pelo colega do Embargado - Floriano 
Amaro de Araujo Góes - apenas porque, tendo este Último apr! 
sentado o Embargado ao Sr. Zabaleta, sentia- se moralmen 
te responsável. 

Verifica-se pela carta junta ( doc . V ) que mais uma 
vez o Embargado mente descaradamente quando em seu depoimen
to afirma que assinara a promissória para servir um colega. 

P. 1 - Que não é necessário juntar qualquer documen -
to ou aditar argumentos para provar as faltas graves pr C! 
das pelo Embargado e que são, como acentúa o D. Chef 1~ 
Secção desse Conselho, em sua informação : 't/ ; 
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a) EMISSIO DE CHEQUES SEM FUNDOS (does. II e III); 

b) EMISSlO E ENDOSSO DE NOTAS PROMISSóRIAS LEVADAS 
A PROTESTO E DESCONTADAS EM VÁRIOS ESTABELECIMEN -
TOS BANC!RIOS ( does. V a VIII ); 

c) ENVOLVIMENTO DE COMPANHEIROS EM TRANSAQOES POU
CO L!CITAS,COM PREJUIZO DO BOM NOME DES~ES COLEGAS 

Finalmente, 

P. 8 - Que estão provadas as faltas graves praticadas 
pelo Embargado,capituladas na letra! do artg 93 do decreto 
54,de 12/9/34 e artg 1g do decreto- lei 1.76l,de 9/11/39. 

Assim, 

P. 9 - Que os presentes embargos devem ser recebidos 
e julgados provados para,. reformando - se o V. Acordão em
bargado, ser o Embargante autorisado a demitir o Embargado, 
e que, assim procedendo esse Egrégio Conselho, mais uma vez 
distribuirá Justiça com sabedoria. 

ITA SPERATUR 
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O Dr • .MOZA >T ERA"~ 1 L 1 R P a.! , ~ I J 

Vitalício do 20° Offici~ de Notas des 
epub lic a dos ~ stac10S Unidos do Brasi 

--~CE TIFICA, reve ndo a Notas do 
Ca~torio a seu car ,que, a fo 
l has 30v . do livro sob o numero 
de ordem 7 E, con ta o se ~uinte: 

PROCURA Ç O U r"AZ o 
DAt CO DO U AS IL, na f ornta a b~ixo: .... 

AIBA.M os que este J.' ulJ l1co Instrun ent de procuraçao 
bastan te virem que aos dezeseis dias o m z d e Deze n~ro do an 
no de mil novece ntos e trinta e oito, ne a cida de co Rio de- 
Janeiro, Cap ita l da .... epublic a dos Estad s Unidos do Brasil, -
c erante mim Tabelliao, comp arec~u c9mo Outor ·an te , o BANCO DO 
B 1 3IL, ociec.ta c' e Anonyma con• sede a a 1° de ~iarço n~ 66, -
nesta cic~ac~ e, re presentac· o pelo seu esi dente- Dr . JOAQ MAl -

V DO.;:, ; I , reconh ecido pel o o ro r, io or ntint Tabelliao e -
pelas duas testemu •thas abaixo assi ?: a cla s , do que dou f é, pe -
r ante as qua c s p or elle foi dit 0 q e, p or este publico instru 
mento no~ea~a e constituiaÉseus ba antes p rocur dores os Drs . 
HUGO N~ OLE O O R.bGO, J . R UL . • OR , JO VICT I INO D · 
~íAGALhAE , J ~ UE1T IB l O DA T , ALUIZI DE HOLIANDA TA -
VORA, Tl 'NN1::. AUL t) ICI E , ~TI J.JAr TIN ... .. A ,J Al , LVA O 
lO " NC GU I A J ur 1 e FJ1 u•-Tc F 'AZ FI LI1 , brasileiros , advo 
;a ~ os, com escr i tori a rua 1° e Março n° 66 , com poderes -
' ii soli~u " para o foro em .· eral , especialmente para tratar 
de quaesquer causas, demandas ou processos cíveis , criminaes 
ou a dministrativas, m?vi. os ou J.> Or 1uover em que tiver <! outor 
[an te de al p·un modo d1re1t0 OU Interesse, promoVer .med1 das pre 
ventivas e assecuratorias de direitos e interesses, corno ar - 
restos, sequestros, protestos e nos casos em qte fore m cabí -
veis e necessarias essas t•edi das; re querer fallencias, repre 
sentar o outorgante nas que forem declaradas como nas concor 
da tas prev erdiv2:s , p ro '' ostas or seus evedores, fazer e as- 
si~nar dcclaraçoes de crecitos , nesses p rocessos de fallencias 
e concor !ta s , assi"nar termos de syndicos , liquidatarios , --
cor missarios ou de protestos e outros actos que careçam e ser 
em j uizo confirmados , i mp u .nar os crc diíos de ter ceiros qu& -
d va~ ser excl uídos , comp arecer a reunioes de credores e ahi 
discutir os assu.ttp tos c interesse .·eral da · massa ou particu 
lar o ou tor ·a nte, e votat·; acceiiar ou e ub arr9r concordatas, 
reven iivas ou ex t inctiva s e retirar o a poio ja Jor vçntura -

dado d!rectaJ en te por elle outorg ante; e ainda j un to as Re --
partiçoes I ublicas Feclçrais e ~lunici p aes ~ beJII como nos Tribu
naes administraciivos as mesmas repartiçoes subordina os, re 
presentarem o outor ~ an te eJd to dos os processos em que fift.tte -
como parte, p odendo t do req uerer e assignar inclusive razoes, 
contestaçÕes e , termos necessarios, usar dos recursos 1e ·aes , -
seguindo- os ate f inal, accoçdar , tr unsi pir , desistir , praticar 
todos os a ctos necessarios a deíezu dos interesses do outo r as 
te , pa r a o que este l hes c onfere desde ja os mais amplos e -
necess - rios po eres , que consi c' era corto expres s amente referi 
dos , inclusive os i upressos que ratifica .- Considerar-se - ha -
acceito este mandato en1 relação a cada causa ou rocesso, e 
somente ao ott torya c o ou out2r(1·a c! os c ue n o rocesso h ouverem -
realmente fu .cci ona do oderao ser va l idamente ef f ectua as as 
inti n· açÕes pa r a scienc!a e andamen to dos l'espectivos pleitos , 
que por f orça de lei nao tenham (C ser , feitas ao p roprio ou 
tor~ an te .- Ãs~i v o disse , d9 que dou fe , e me pediu este lns 
truinento ue 11 e li, e acce1tou e assip·na c (, m as teste. ux has 
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r. MOZART L .G Q 
Rua do Q· 1 tt ........ 0 65 
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testemunhas abaixo , ~rio de Pa , la B rros ç Wilton de Ol iveira 
minhas conhecicus, do que dou fe .- u, Jose Ferretra N!ves, -
ajudant legal , a escrevi .- eu , MOi.. T l.A<iO, tabelliao a -
su scr .. evo .- io de Ja neiro, Deze mbro 16-93 8 .- l.!A~;> UE...:> DOS RI:. I • 
( obre estau ilhas feLera s do valor to t al de 2$200 , i n clusi 
ve de Edu c a ç a o e a u de , d e v i c' am ente in u t i 1 i s a das ) • - 111 a r i 2 de 
Pau la I3a rros.- ilt n de Oliveira .- T'A. IDA por Certidao aos 
vin ·te e nove dias~mez d~ .Juo.luf do annQ de mi! novecentos e 
qua~enta .- . /eu, ~ ,<f_~/ tabelliao, subscrevo e 
ass1 p;no .- " ~ 
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Joinville, 

Ao Banco do Brasil 
Nesta 

Sr. Gerente 

Em resposta á sua interpelação sobre o cheque, 
pertencente a meu taião, util zado p lo sr. Joaqu · m Cle Amorim 
Netto, tenho a dizer o seguinte: 

Aquele funcionaria, estando em situação aflitiva 
premido por um credor que exigia uma garanti de um pagamento 
futuro, e estando desprovido no momento de seu~oprio talão de 
cheques, apropriou-se de uma das folhas do meu talão, que .se 
achava na gaveta de minha mesa de trabalho nesta Agenci , e, 
antes que,eu désse pela falta da dita folha 1 veiu ~onfessar-me 
o que fizera, e rogar que me compadecesse dele e nao o acusas
se, que êle sem demora providenciaria rehaver o titulo, resga
tando-o antes que fôsse ~resentado ao Banco para cobrança.Lo
go após, veiu dizer-me que não mais me preocupasse, porque o 
cheque fôra por êle retirado da circulação, rasgado e posto 
fÓra, podendo eu dal-o como cancelado. 

Eu, certo de que o sr. Amorim, fugindo á deshonre 
e ao desemprego, teria realmente inutilizado o cheque, decla
rei a este como cancelado. Mas, para grande surp~eza minha, 
foi êle apresentadô~ á cobrança no Banco. Declarei então a V. 
S., verbalmente, com toda a lealdade, que eu nã o ignorava ter 
o sr. Amorim feito uso do mesmo. Sendo, em seguida, o cheque 
devolvido a seu possuidor, eu, informado de quem era este ul
timo, procurei-o e pro~uz pagar pelo resgate, o que foi acei
to. Desembolsando seu valor, tive o proposito de evitar que o 
sr. Amorim, valendo-se de subterfugios, e captando o silencio 
e o perdão meus para sua cul:pa, envolvesse minha responsabili
dade em operação dolósa, les~va de interesses de terceiros. 
Outro motivo, já de si suficiente, urgia-me ao resgate do che
que: é que, tendo-o per inutilizado, eu déra-o como cancelado. 
Estando agora em meu poder, não mais circulará, estando defi
nitivamente inutilizado e cancelado. 

Com a despeza que tive, no pagamento dessa divi
da do sr. Amorim, acrecentou-se mais um prejuizo aos muitos 
e ~randes, materiais e morais, que já me acarretára a feia 
açao daquele mau colega. 

Meus antecedentes, dentro e fÓra do Banco, $Ito
rizam-me, porém, a confiar em que meus suEeriores, em seu al
to criterio, farão justi~a e reconsiderarao a penal idade que 
me foi imposta, em atençao ás circunstanoias excepcionais que 
envolveram a minha atuação no caso, que acabo de expôr de ma
neira que é a expressão fiel da verdade. 
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Ltcn-a. 
WASHINGTON, 16 (Traruo
an ag. alleml) - Nas decla· 
~6es de hoje o sr. Cordell Hull 
anifestou a opinião de que os 
presentantes dlplomatlcos dos 
, n<los Unidos que alnd nllo 
eiiaonaram as capltaes em que 
;avam acreditados estlio para 
tC!·O. 

ASHINGTON, 16 (Transo
an ag. alleml!.) - o sr. Oordell 
111 confirmou hoje a chamada 

embaixador americano na. 
·ança sr. BulUt. A proposlto 

ex-embaixador junto ao go
rno de Varsovia, sr. Blddle, in
rma que !oram tomadas to

as disposições, embora as in· 
rmações tenham propalado que 
mesmo seguiu para Landres. 

Sensivel • udança nas relações dos 
com o Japão 

RIO, Julho (Divulgaçll.o do Bu- caçOes norte-americanas, flguran~ 
reau Interestadoal de Imprensa) do, entre elles, um dos mais au
- E' universalm nte conhecida e torlzados, que é Walter Lippman. 
bastante repisada. a theoria da O proprlo "Dally News", de Nova 
inev1tab1lldade do uma guerra en- York, acaba de substituir a sua 
tre o Jap o e os Estados Unidos, tradicional hostilidade contra o 
pela posse do oceano Paci!lco. Japlí.o por uma attltude lllais con-

NA.O BAVERA GUERRA c11latoria. Este comportamento 

C N Em junho de 1~39, o observa- asslgnala uma reviravolta commpOS ovos dor Luther Huston escreveu, em pleta a, respeito da polltlca off1-
"0urrent Hlstory", uma profunda. cial e popular dos Estados Unidos. 
analyse das relações entre os Es- Em verdade, apesar da rescisão 
tados Unidos e o Japão. Foi uma. do tratado commerclal com o Ja
das pl'lmeiras vozes que se er- pão, em janeiro de 1940, e do 
gueram, na republlca do sr. Roo- amistoso apolo por Wàshington 
sevelt, contra a theoria da inev1- prestado á Ohina, na sua guerra 
tabutdade da guerra entre os pai- nl.o declarada com o 1mper1o do 
zes, pela hegemonia do Paci!ico. Sol Nascente, houve, em ambos 
"A não ser que se possa man- os palzes, uma corrente de opinião 
ter a paz no Paci!ico - disse que procutou a man ira de apa
Huston - não haverá. possiblli- ziguar os animos e de sondar as 
dade alguma d& impedir o estou- possib111dades de novo entendi

co, flovas adaptações foram 
.tas no apparelho do Olne Slio 
o desta cidade, promettendo 

tere 1';1 ao publlco optlma pro
:çil.t.. . .. 

~ A PAROCHIAL 

Em breve, será. construlda Hes
cldade a casa parochlal. O po

(Conclue na 5a. pag.) 

orno me sinto bem de
l)is dum banho com sa
( ~te PEJAS! Agora, 
m, sei quanto é bom 
1te abonete! 

ro de uma con!lagraçfi.o mundial mento. 
em que os Estados Unidos se ve- A CHINA NAO JMPEDmA A 
rão envoltos pelo :fogo cruzado APROXIMAÇAO 
do Oriente e do Occldente. A paz Do ponto de vista economlco, 
no Paci!ico só pode ser assegu- parece :tóra da realidade uma po
rada através da manutenção do lltlca de continua tenslio entre os 
commerclo com o Japão e da con- norte americanos e os Japoneses, 
tlnuidade das tradicionaes rela- :túndada no problema da Ohina. 
ç6es diplomatlcas entre Toldo e Pensou-se, possivelmente, na idéa 
Washington". de um mercado potencial de .... 
A PAZ ORIUNDA DO INTE- 400.000.000 de chinezes constttuta 

RESSES COMMERCIAES a melhor esperança para a ex-
mo O BOM PROFESSOR DE- A espinha dorsal desse movi- panslio commerclal dos Estados 
: 

1 AZER SE.IITm AOS SEUS mento apaziguador são os inte- Unidos. Esta expectativa, entre-
I l\1NOS O VALOR QUE TEM resses commerclees. o ponto de tanto, n~o tem probab1l1dade de 
.RA O BRASIL - O RECEN· partida :to1 a negativa do Japão, ser satisfeita. As exportações nor-

MENTO DE 1940. que se recusou a asslgnar o tra- te-americanas, para a Ohina, nun-
------------ tado de aliança que converteu Cl\ passaram de 100 mllhões de 

VENTOR N·E· em maio de 1939, em collgaÇll.o dollares por anno, ou seja, me-
mUltar, o eixo Roma-Berlim. nos de um terço do total, e as 

) VALLE Do MUDANÇA DE OPINIAO aplicações de capital estaduniden-
Ha pouco tempo, o almirante se nem s quer alcançaram a um 

· Tausslg attrahiu 1\S iras dos depu- sexto do total das aplicações es-y - tados e até a ameaça de ser sub- trangetras na republlca de Ohang. 
mettido a conselho de guerra, por 'Kal. Ohek. Ao contrario, os in
declarar, perante uma commisslio tercamblos com o Japão attingt

" Promotor Publico; or. parlamentar, que os arma~entos)ram, em 1938, a 238 milhões de 
, Pedernell'as, Director navaes norte americanos tinham dollares de mercadorias norte

da de Ferro Santa Oa- por fim imp dir o progresso do americanas, vendidas no impel'io 
Dr. Victorlno Avlla, En- Japão na Asla e na Oceanla. O Japonez, contra 126 mllhões que 

Ajudante da mesma; general Johnson escreveu, a esse os Estados Unidos compraram do 
Joaquim Breves Filho, Chefe tempo, que essa pollttca, destina- Mlkado. Depois do Canadá e da 
Fiscalisaçlí.o Federal; Dr. Thl.. da a manter o "statu quo" em Grli. ~rebl,nha, antes desta segun

Braz Moreira, Delegado regiões aslatlcas longinquas, era da co:nt'lagração européa, o Japão 
representando o snr. mais do que impraticavel, e que er& o melhor dos clientes dos Es-

Fausto de Souza, Ins- Nestes uitimos dias, as opin16es kado, em 1931, e annunciou que 
Terras e outros nomes de Huston e de Johnson recebe- reconheceria a annexaçlí.o 

tados 

gocio sus ntam não 
dade que a. poliUca da ''porta 
aberta" foi proclamada por John 
contra o Japão. Em um trabalho 
publlcado sob os aUBpicios do Ins
tituto de Investigações Interna• 
clonaes, da Universidade de Har• 
vard, já. se havia sustentado qu. 
tal politlca fora destinada. a "con
ter os impel'lallsmos occldenta.es 
na Ohina para beneficio dos Es• 
tados Unidos, e formulada para 
assegurar a egualdade de trata• 
mento para com os Estados Uni
dos, quando outras potenctas pro .. 
curavam concessões e espheras da 
influencias espeelaes". -

E' natural que esta tdéa de con 
v r ter o mar "descoberto por Bal
boa em um verdadeiro Pacifico'~ 
está agora, ligada aos acon ect .. 
mentos mundiaes e ao possiveJ 
desfecho da conflagração euro
péa. Sem duvida., os que patrocl• 
nam a pol1Uca de conclllação 
tanto no Japão como nos Estado! 

Unidos, observam que o objectl· 
vo de garantir a paz, no Paclfi· 
co, deve merecer o estudo, a pa
clencla e a compreensão dos ho
mens de Estado, num moment.o 
em que as labaredas das destrui• 
ções ameaça. tomar o mundo todo. 
Acredita-se que ainda pode ser 
elaborado um plano realista da 
mutuo interesse. Foi o idealismo 
norte americano que levou os Es· 
tados Unidos a abandonar a sua 
polltica puramente commerc1a1 
a possivel protecção da. Ohina 
contra o Japão. Foi a "doutrina 
d~ Kodo" - que attribue, ao Ja
plio,. numa missão mundial - a 
que conduzlq o Japão ao imperia• 
llsmo aslath!o, creando perspecti
vas e temores de "guerra lnevf .. 
tavel" entre Toklo e Washington. 
Ha. lndtcios de que ambas as po .. 
liticas poderão ceder um pouco, 
em face do novo estado de colsM 
do mundo. Varias publicações ja.• 
ponezas, l'edigldas em lngles, 
abundam em expressões concUla· 
torias, em referencta aos EstadOI 
Unidos. Rc!cordam essas publlca
çõe~ que, mesmo quando o Co• 
modoro Perry abriu as portas do 
Japao á. clvillzaçll.o mercantil do 
Occldente, en'l 18!53, o que os Es
tados Unidos almejavam era um 
objectlvo commercial, e não poa. 
tico, no Extremo Oriente. 

dc Araujo, secretario da os Estados Unido deveriam con- tados Unidos,. Quando o secre
,, a.nça; Dr. Celso sanes, Ins- tentar-se com a segurança da de- tario de Estado, Stimson, !ormu

Estradas de Rodagem; 

1 

resa do hemlspherlo . occldental. lou a sua accusaçll.o contra o Ml-

podemos annotar. ram o reforço d notavets publl- dA. Mandchuria, pensou-se que 
r.----- . _____ . esta polltica af!ectarla as trocas Funeraes dos al· 

commerciaes. Nos cinco annos se-
guintes, entretanto, até ao inci-

FUMA 
dente com a Ohina, em 1936, o lema-es tombados 
commerclo dos dois palzes aug-
mentou de quast 100%. na Hollanda 
O PACIFICO - UM SEIO DE 

ABRABAO... ROTTERDAM, 18 (Transoc .. 
Slo muitos os homens de ne- ag . allemã) - Realizaram-li 

goolos dos Estados U d funera 8 dOI 
acreditam ~:~a.-.)aiiiQiiJOI:rl$1ibdttD!1 I s que morreram 
za de fechada" na Ohl , e Mato. A 

de liquidar as posstbi- certmonla realizou-se no cemite
exportação dos Estados rio de Orooswyk, send dt 

para a. terra de Ohang- pelo representante do Exe· ..... -••
Kal-Ohek. Estes homens de ne- lem§.o. 

EDITAL DE-PROTEST 
DE TIT 

DAR Y • CHROEDER. CUBAS, TABELTAÔ DO 2." OFJC';T 
DE NOTAS DA COMARCA DE JOINV1LLE, ESTADO D 
SANTA CATARINA, BRASIL, na forma da Lei, ete. 

FAZ saber que está. em seu cartol'io, á rua 9 de Março 77, par 
ser prote,stada por :falta de pagamento uma dupllcata de Rs: 400 00 
(saldo>. emitida pela firma Germano Steln s. A. desta praça contr 
JOAQUIM AMOitiM. E, como não tivesse sido encontrado n'estB cl• 
da.de o dev dor snr. JOAQUIM AMORThi, polo presente edital tntt 
mo-o a vir pagar o valor da dLa duplicata ou dar as razões de recll 
sa, notificando-o desde jê. do protesto, caso não compareça. 

Joinville, 17 de Julho de 1940. 
o tabelião 

DARCY SCDROEDER C'DBAI 
~~~~~-.::~=-:. 



Á' 11 horns, uma alva de 21 
·o.;, 
A '. 9 horM. foi h!lSIPado o Pa-

~Ihão nslleiro. no Pdificlo d'l 
" 'eil rtra Municipal. 
'A s lO I oras , missa soh•mm•. na 
rejn M!ltrlz. celebrada pelo 

Rcvcimo Vlgario Pe. Olrlch, com 
tpresrn('a de todas as autorirlll

!"stndna<'s l' munldpaes, a1u· 
\nnos I'Scolares e grande mas.•n 
popular. 

Na oecnsi!l.o da elevaçlio do SS. 
Sacr:tmento. a Banda Musical 
1 mm· 1\ Patrla" executou o 

•mno Nacional, acompanhada 
elos p1 "sentrs. 
Apó a ml~sa, cercA. de queMo

ccu tas crlançM desfilaram pelas 
1111\S da cidade, rntOando canções 
p;ürJc.Llca~. 

l ' u 
d o "Chtb ·:.:n d ,J unhO", tra -
d tclon a I "Festa do.~ casados'', da 
qual se enCIIrregou a seguinte 
commls.~iio: Januarlo Garcia, 
Boaventura B:u1'elo, Wnlter PI
nho. Manoel Aguiar, Frauclsr o 

Nt'ves e Luiz Martins Colaco. ~~~~;ili~~~::~~~~~~ffi~;;~~~~~~~~;~~5 O salão de danças será caprl- to.~. de adh:-!sõPs I 
cho.~amenle ornamentado n ver- ·ados, além 
JHelllo. Haverá hnlle, hora de lll'· 
!P. discursos. ba:>:ar americano 
corrida de gury a cor'es. chmras .. 
cada . ret.rcta r outros dlvert 'mcn-

R lOS 
Sob a dlrecçav do I>R OAVIU ERNt;S'lC IH• ULJ\I!.IRA 

"IJPilt'elhu rece ntemente adquirido rom todo~ os a pcrfl•tçtJa mcn 
los da technlra modl"rn a 

llia{no. liC'o p rt •·oce da tu berculost" pulmonar uh'e ra t r a nN·r 
dr e.~toma go rn lculo. da v e lrula bilia r ri m e hr~x i~: :1 .t pt• mli 

cite chronftoa e todos o dt- mai ex:ult e~ t·:utlullli: IC 'O". tl_ CONStTLTAS : - 8 a ~~~-~~':__:_~~' IH~ (!1 
0:::. - --t::::::=-:::::; = ___ ....:::::::::--___ ... ---=----;...-..:.;---~------

• 

r. Octac·u 
Cirurgia Dcntaria . 

lÍ JJionwdo peJa Faculda<l 
Hio de .Ja1 

iariamcnte das ' 
\l1~ ~ 1clor Me Jrc ll~.sJ 

a Protesto de Titulo 

1111 

ll 

.. 

lMIWl SCUROEOUt ( 8AS, 
Tabelião do '>.0 Oficio d~ • 'o
ta c anexo. da éomarra de 
.roinvlllt•, .l!:s l lo d(' l'nn 11 Ca
lh<trina: 

l FAÇO sab r que ('XIslt• l'lll lllCil 

I t"artorlo, á rua 9 de Mnrço no 77, 
pnrn. ~;er prot:> tnda por falta d 
p::gamenlo, uma Nota Prc.\nle.:o

j rln do vnlOI' dr R.s: - G:OOOSOOO 
csci.s cont.os de réis), vencida ~~ 
3 do corrente mês. emitida por 
oaqu!m Amorlm Neto 11 favor· 
' Rl'ynaldo Femandes, de. tn 

. .. 1'(1, 

E, não tendo cncolllrado o de
. ·Ior . r. Jonquhn Amorlm Neto, 

1: imo-o. pelo pre~;cnt.c edital. n 
tompnrecet· em 'lfleu cartor1o, afim 
c'P rt.~ at!l l' dUa No: a Promi.<so
da, no prll:ro Jcp,o I de trê.c; d!ns, ;1 
-contar d:$ta dota. ou alega,. ns 
l'll.ZÕt'S que tiver fiCil!JdO. OliLli')
Sim, notlilcado do rcsp,.cllvo pro
lc:;to, na !o.ttn de pagamento 
Joinvllle, 16 de Se embro d,. 1939. 

O T!l belbo: 
H ARG\' m; R r-;~r·· : r· ·r 

-
,tJ! ll.lUUlH h li L llll lt " ' IUt :t 



americano J mais 
bras do Exercito, Marlnl~a e 
Aviação dos Estados Unidos n 
participarem de guerras estran
geiras fóra do hemispherio occl· 

s'! dental. A plataforma. pronun-
11 ela-se a favor do auxilio ás vi

c- ctlmas no estl"angclro de aggres
ey são. As condições dess:J auxilio 
a- prevêm our os mesmos não v!o
C· Jem o direito Internacional e o 
n- direito nacional. pondo em peri
la, go o programma do armamento 
ão dos Estados Unidos. No pro
ua g1·am.ma. referido manifesta-se a 
11 . favor do prosegulmento das me· 
1 

\ ' ct lda.s soctaes adaptadas pelo pre-
e sldente Roosevclt quanto á Je

n· glslação social, á protecção aos 

l 
opera.rlos, aos creditas a serem 

_ concedidos, á popula.çlí.o rural, á 
o- candld~tura pelo partido repu
si- cand!q ... tura pelo partido repu
•1· bllcanb do sr. Wlndell Welkle na 
;e- qualidade de aélvogado dos inte
.o- ressl;.'} capita.U.staa egolstas e an
l1- t1-s6olaes. 
M ·, LIM, 18 <Tran80Cean àg. 
li· all< á) - A maioria dos jornaes 
no alle1 \es não fazem mais do que 
r C CAGO. 18 (Ag. Havas) -

O presidente Roosevelt foi indi
cado no primeiro escrutinio por 

• 947 votos. O sr. Farley, que ha 

UM NOVO ARRO NA 
PRAÇA 
-----t:~--

Eslcve hontem em nossa re· 
rl r,:ção o sr. Roclo de Oltv&l.ra., 

lheoldo chauffeur em nossa 
aça, o qual veio coromunlcar

nos ter adquirido um cal'l'O 
"FOrd de Luxo 1940", estando 

- o me\Smo á disposição de seus 
freguezes, no telephonc 344. 

Ao sr. Roclo de Oliveira, :fe11-
o1tatnos por essa bella acqulsi9Ao, 

idar o adversario 
oataoue-

preparação de uma. nova. offen
slva da guerra de nervos. Faz
se referencla ê. declaração de um 

• jornal berllnen.se de que é pre
ciso tntlro1dar o adversario an-

a tes ataque. 
1---.>J-7---------

E IGUA 
co•. attenâenâo a innu
a lADICIONAL FESTA 
veu ceder o navio ao seu 
uma viagem á lguape co· 
ida e volta. A visa-se aos 

NE BRANCO" exclusiva
amarotes, porém será ada-
a viagem com o conforto 

enas de 10 horas, não ha· 
ás 9 horas da noite e ás 7 
lguape os Snrs. Romeiros 
orém sem direito a qual-

osto; ás 18 horas, amanhe-

8 horas, amanhecendo em 

de do dia 4 de Agosto afim 
d rvindo·se nesse 

em mixto. 
sagens com a devida an· 

\DO LAR SCHW ARZ. 
, Itajahy, Camborlú, Porto BeUo c 

odel, em Oxford com Antonio Kae
Augusto l'opp Junior, em C~o~ 

- GAL. FRAl-lCO ...._ 
do o chefe do Estado hespanhol 
por motivo da alludlda festa na.
c!onal. 

NOTA DO DIA 
Um dos aspectos mais Im

portantes da. aetuat a.dmlnls
tra~io pubUca. esta.doat está. 
em s cuid.-.r, carinhosamen
te, no momeoto, da. saúde do 
;nosso povo. Os varios empre
hendJmento.s nurgidos, dentt·o 
do amblto JI'OVI!lhtl\mcntl'l a. 
este respeito, são asaa:r; a.d:nl 
l'avals. Para. IMO nio se tem 
poupado esforços. Os orça
mentos gonmamcntau des. 
t&c.un lmporta.ntes verbas pa
ra attenderem as despl!lsa.s 
exf&'ldas r>àra. e.s c sector da 
admlnistrtl.çáo. Bu~~eou 0 go
verno, de certo ~odo, atten
der, pelo melhor e mais im
Pot•taute modo po ivei, à 
cxl(enclas daeJuella. parte 4os 
nO.S os conterr."'neos, sujeitos 
a Vllrla enfermidades, da 
mal terrlvcls ás mais imper
tinentes, sem meios poliSivels 
para debela.l-a.s . Entretanto 
ha que se pedir mais ao nos
so governo sobre o roetroo 
eaao. Até agora eu,<~o louva
vel lnlolatlva ná.ol alcançou, 
de um modo gera.J, aquelles 
que mais neo itam della. 
Ciroumscrip,ta ás maiores cl· 
dades do noS6o Estado, 0 que 
tem produzido, em grão de 
utiUdade, não abrange, como 
é desejado, o nosso caboclo 
do sertão, ás vezes sujeito, 
per~odlca.mente, a mates Im
pertinentes, corno podemos 
qua.Utlcar a malarla, mal da 
terra, ~ma.ftUáo 1e oul!ros, 
mlloll que, nem por isso, dei
xa. de contlttMr, mesmo com 
esse J,~adeclmento qudo ~ 
tarefa. fngeote •e attaÍlcar, 
com o seu ~90 pa.clen$e, 
da terra fens o seu quinhão 
de rrandez& pua o vl.llor eco• 
nomfco da aaçl.o. o seu rrio 
de f~eza. pbyslca, mesmo 
ainda cl~o por essaa en
ferrnld&cl.-, ainda. produz o 
salflcie• e 'baste PM& o 
seu usteuto e da auà farol· 
De.. Multo melhor produlria, 
naturalmente, l tlvesae auxt
Uo caritativo, dando-lhe o 
tratamento conveniente para. 
s~~~. cura completa.. Dahl en• 
ta.o-, surgiria o !&Cu esto.rço 
em gra.:1de ampUtude, abran· 
gendo todas aa PQCslbUlda.des 
~ue pudeate pro4ulr a au. 
energia. recuperacla, criando, 
brllliantemeclte, tudo aquil
lo que pudes~e elevar o seu 
~orai a.ba.tklg, mama propor
çao de rran.clezae e prosperf• 
da.des. Temos que accentaar. 
como já fizemo linhas atra .. 
esse grande paeso que jã. cte. 
mos no sector cb. sa.-úde pu. 
bllca. Iniciamos, com oppor• 
tuno esforço c alto rráo de 
valor, esse trabalho ~ t.iLo 
enormes flnallda.des aUrulstl• 
ca.s. O seu pr(lllecubnento não 
$Offrerá esplrlto ele tlbleu, 
por certo, e a.lcanQando llDl 
clla o n 11 er ~ abrfn· 
do amplae penpectl as para. 
c 1 Ja.res combalidos do nos
so caboclo audaz, fará uma 
Ob1•a. de grande caridade, tor• 
nando-o forte e adio e clea
pedando nelle as realidade• 
de uma nova. vida, que lhe 
proporcht rá, com :Justo ju· 
bllo, um futuro cheio de IM'· 
nora.m .............. 

•• a. 

nhll.$. • 
As coisas se passam g!'rntmcn

t 1 assim : Ignorantes das mais 
comezlnhas noções de musica. 
'Scml-analph:~o1;-etos auando não 
analphabetos de todo. os c 
mactos sambista~ 
M' ovlaro a melod p 
snn nenhuma. bellez e o 
lidade, que outra 11 oa. 
porta para a pauta m e
ço estipulado. A letra, meia. du
zia. de versos capen s, prima 
pelo primarlsmo ou (o que é 
mais fr quente) constitue a. 
va. patente da imbecilidade 
pada de seus autores. Se 
um julgamento destas 
slc;ões, nlio sabemos se se 
rlio 10%. Perdoem os leitores o 
nosso optlmlsmo exagerado.) 

Nos mezes que antecedem o 
carnaval, sambas e marcha:; 
atingem a. super-produc;ão. Com
tam-se aos rotlhare.s. Uma for
rente avassS:lante de rrctlnl~se 
rp.uslcada. invade os microfones 
das nossas emissoras e atormen
ta. como o mais aperfeiçondo 
dos supllcios chlnezes, os que 
ainda conservam uma pitada de 
bom gostp. 

Estas musicas constituem um 
deserviço á educação popular, 
em prol da. qual os poderes pu
blicas tanto se esforcam. o peo1· 
é que tas coroposlçõ . áS mats 
qas vezes. atentam contra os 
bons costumes pela 1mmorallda
de das letras. Os heroe\S dos 
sambas slo sem;oa-e malandro> 
que fazem da ociosidade c dos 
o~oeàlentes excusos uma. lei da. 
vida. 

A mulher é lnva-l'lavelmenf.c 
infiel. Troca a vida do lar pela 
orgia. Faz-se a apologia. da. ma
landragem. o homem é um fra
co, escorrendo · lamentações 1m· 
bects. A linhagem é a mais po
bre posslvel: meia duzia de pa
lavras que se repetem com iru;lg
n.Uicante.s va.rlaç5es. Que dizer 
dos erros da dramatlca.. do em
prego da. giria. canalha? 

~ -~ 1 
o . , 

íf'od.a~llWI .". alegria que ir• 
[ra.dío, 

repente, ba~ta só 
[querer. 

uma receita qu her• 
[dei d'um tio: 

Usar o PEJAS. com• 
[pral-o ·ou vender' 

Adjunctos de Prorno· • 
tores 

--G--
FPOLIS. 18 - l:o'oi exoncrad(\. 

a pedido, , do cargo de Ad.1uncto 
do Promo or Publlco ela comar
ca do Porto União, o :mr. Roe(Ue 
Ragug11ctti. 

Para Adjunclo do Promotor 
Publico da comarca de Lages, 
podendo tomar posse Indepen
dente de nomeação, fo1 nomeada: 
o sr. Manoel Pedro Ribeiro Za• 
nngn. 

O Sorteio da Credito 
Mutuo Predial 

FLORIANOPOLIS, 18 - NGI 
sorteio çle hoje da. Credito Mu
tuo Predial foi premiada. rem a 
premto mnio1· do 6:100$000 a ca.• 
derneta no 14.534, de proprle ... 
de da prestamista Lidia. Lrssa, 
residente em Ita.jahy. -/ 

.. SOLE Tf" E UMA lfOMENA&EM ~SUDAN" 
PARA O POVO CATHARINENSE• 

(HfQUES EM I'ROfUSAO 



I lt I I '1\11 
allrmlll O!! mrmbrO!I da l'm-
)Jal.· da chilena rm Madrid, que 
rhegaram á fronteira portugueza 
depois da ruptura das rei çO :~ 
d.pJomaUcas, são esperados nes
ta capitaL 

SANTIAGO DO CHILE, 18 

utJcoa aJ cuv•• e Jftt 111 m"n lt' 
ntpturn rias rrlaçõe~ dlplomat!
cas d Hespanlia. com o Chlle. 
Em declaracão é, imprensa o Sr. 
Cordell Rui! diz qu foi convi
dado a. ptar posição d fact.o, 
negando-se a :fazer commenta.
rlos. 

..... ~ .... \..41 _...._... 

WASHINGTON, lR ( 
vas1 - N o se 11. be aln 
presidente Roo.:jcvelt acc 
Indicação do seu nome co 
dictato democrata. Acr 
que o mesmo concord rá 
'" colha. da convenção. 
tarlo da presldencla sr. 
declarou que o pr !dente 
vellnente não faró. qualq 
clat·ação a.nte.c; de receber 
munlcaçlí.o of!lclal da. 
ainda. hoje. Sabe-se qu 
sento nvidados esforços p 
o sr. Roosevelt raça mna 
raç!lo pelo radlo ou pron 
discurso que será transm 
irradiado do recinto da 

---------------------
O L . . . 

o fllho rlo coronel Baptista, 1 do Coronel Baptista o compadt'<! 
abastado !nzcndelro num dos Ananla.s, dono ele um sitio per
prrspcros munlclplo de S. Paulo, Lo, homem trabalhador e morl
rra estudante de medicina, c, nu - gerado, mas analphabeto. 
mP. das veze.~ que foi passar a3 Em converaa., queixou-se o com· 
férias em casa, levou comsigo padre de umas ferldlnllas na 
um co!lega, o Bencvenuto. bocca qu o estavam apoquen-

Eato camarada. que era o typo tando multo e o coronel lem
do "proso.", levou para o In te· brou-sc de apresentar-lhe o Be· 
rlor todo. a sua indumentarla da nevenuto que como qu!ntanist1. 
capital, com o fito c\ mbasba· de medlclna, poderia. lh Indicar 
car os rapazes r attrahlr as pe- um bOm remcdlo para o caso. 
r,uenns. Andava todo frajola. pe- o rapaz ficou radiante com a. 
lo · cldad s da vls!nhnnça e, nas oppo1·tunidado magntflca ~ue ·e 
feira~. go~ tava de embromar os lhe apresentava para fazer 
rccr!ros. falando "dlfticil". "pharol" !oi logo "deitando 

Chrl$ando junto a uma barra· saplenela" em cima do Ananll\li, 
ca de barro, cllo pedia o preço. - Isso qu o senhor tem é hi· 
rnmo ::;e fosse mesmo comprar perclotidrla. e só poderá. ser de· 
olguma cousa r\epois falava, belada com o uso de alcalinCis. 
mui o C'Ompenetrnc\o : E' 0 que lhe prescrevo : tome tllls 

E-ta ccramlco. tem llm I • alca!lnos que o senhor :Ucará. 
,. remlnlsccncia marajoara., ma bom. 
,, algo quali tat iva. Se eu Ih !1- o roceiro nft.e pe1·guntou mal& 
11rr umn acqulsiçào vuJLosa, o se- nada. Agradeceu o con .. , clho o 
nhor me concede uma bonlflca- montou n. cavallo, s iUindo, to-
çi\o? ( onolue na. 5&. parlna.) o homrm das louçn..~. que nun-
rn ouvira palavras tão bonlt s 
ncrrC' da. sun mc1·cadorla, res-
poncllrt \Of;O, todo satisfeito: c I'dàr do a eio para fi· E', pntrüo. E' Isso mesmo! 
Pode !CVP.l" sem b U to que a lou- car bonita, recommenda 
çn é boa ! f' 

E ílcavn admirado quando I) a vovó. E quem IZ l' as· 
frep;ue?. um rapaz "tão prepal·a- • h d t • d 
r\o' ', dáva as costas e la ''ta.· • Im, a e gos ar O a· 
penr'' outt·o b t PEJAS 

trm dln npêou-se na fazenda I one e · 

- DUQUE DE WINDSOR -

~1111111111m tliiiiiUII;: 
:: VlCHY, 18 (Traruocean, ag.;:; 
:aliem • .) -O diarlo "Petlt Gi-~ 
:1·ónde" lnf01·ma de 'l'a.nger que§ 
;:;o motivo da nom a. !lo do du-:= 
~que de Wlndsor para governa-§ 
:de:: da llh B hamas foi::: 
:=con equencl do de contenta-: 
êmento manlfest do pelo du-§ 
:::q ·e d pois do armi Uçio ger-: 
:=mano-francez, com o· po!Jtl-;:; 
:=cos e o governo inglc:t, por mo-~ 
§tivo do Incidente de Oran. O§ 
;:; uque teria d"rlgldo ao scu Ir-: 
~mão Jorge VI uma carta de: 
§prote to contra o succedldo,f: 
:=annunclando que actuarla con-= 
:=tra o governo do . eu paiz. Em§ 
f:vista. disso o sur. hur hlll:E 
:ter-u-la. apressado a. no-~ 
~me~~ ~ 
~IIII I II II[JI II IIIIIIIII[liiiiiiiiiiii[JIIIIIIIIIIt;: 

ALFA ATES ----Preci a-se de bons ai-

çllo. 
NEW YORK, 1 Ag. H 

o "New York T . nes" re 
se a escolha. do me d 
dente Rooscvelt a: tercelr 
dato presidencial declara 
gulntc: "Julgamos ue o 
scvelt acceltaré. erceir 
dato porque o nc aJ pr 
acredita n sua 
dnde. Tanto o c 
o seu partido d 
que hn lnnumcros eleito 
dependentes par os qua 
doutrina. não procede. P 
ses lei t.ores o cxerclclo 
terceiro mandato 6 cons 
qucstllo vital". 

NEW YORX. (Ag. Hav 
A convençAo do Partido 
crat1co indicou o nom& d 
sidcnte Rooscvelt par& o 
ro mandato prcstdencla 
pouco era. adversarlo 
dente Roo.sevelt e que "' 
voto•, logo que fol procla 
resultado declarou que a 
o presidente Roosevelt. E 
clarac;llo do ex-advtlrs11rlo ct 
sldentc foi recebida foi r 
com acclama.çOes. O sr. 

- :P;;-i.;paros ncces ario na rêde ~e dis· 
tribuição. será desligada a parte sul da cidade, 
a partir da Rua Alexandre Schlemm n do
m· · , h as. 

- faiatcs para palctot. AI· 
faiataria Torrens. Rua 
do Principe. 

EMPREZA SUL BRAZILEI 
DE ELECTRICIDADE S. A. 

llo~, tl~Jt-.& !(!l' ~lua 
,, d ''q 

rettl! 
0 

' 111 U B. 
lpiiC'bo 

)"llJo. P4J-• •p.1!{)A H 
Iottsaa 

Jolnvllle, 18 de Julho de 194~ 

O Tabetllo 
.l(J>ARCY SCHROEDER CUBAS 

parada na yaranda da 

TARIA TOENJES 
'l do mundo chie da cidade. 

W O JU! ôa mu ica ambi te ag·ra-
~---... ---- rente á Igreja Matriz). 

HOR 
proprietario âo navio-motor 4'CYS. rE R 
ro pedidos de pessoa que de ej ama~ 

E ROR OM JE S DE IGU1 PE, r 
Co mandante S r. João Cleophas, para fa 
bra ti~ apenas s. 100 000 c da pas agem 
Sm .. Romeiros que sendo o navio-motor ., 

c para tra .nporte de carga. não dispõe 
em condições dos Snrs. Romeiros faze 

vel. Em vista do percur o da viagem se 
refeições á bordo, servindo-se apenas c 
da manhã. Durante a estadia nq porto 
esejarem poderão permanecer á bord 
refeição. 

IDA DE SÃO FR NCISCO: - dia 4 a e 
cendo dia 5 em lguape. 
SAHIDA E I U APE: - dia 7 de ':Agosto, 
São Francisco no dia 8. 
O navio ma cou a sahida para á 6 horas d 
de que os Snrs. Romeiros po ·sam alt'ançar 
mes o dia da divers~s linha d omnibu o 
Pede-se aos Snr . . Romeiro adt]uir'r a . ua 
te dencia m ' . . Franci co do ul, C•Jm o n 
;r, In' llJe, Ban. nnl, Jnraguá, ommero.le, 6lumena.u, Ga. p r, 
Tljuca.s com a. Empreza Auto-Viação Ca.tha.rinc11. e Limitada., 
Em Hans com Paulo acsemodel; em '.Bento com Affonso 
semodel, em Rio Nerrlnho ce Luiz OllieJT • A., em Mafra. 
co~ ,&.nacleto Th. ~ar~ 
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OrdemJ-1,050 

Livro 340 Fls. 136 

t o TRASLADO DA 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ 

etto-

SAIBAM os que este Público Instrumento de Procura,io, bastante virem, que, no Ano do Nascimento de 

Nosso Senhor Jesus Christo de mil novecentos e ----40----- - - ; àos -----18--- -- dies do mês de 

ovembr ,: __ - n'esta cidade do Rio de Jeneiro, Capital de República dos Estados Unidos do Brasil, perante 

mim, Tebeliio, comparece como Outorgante Joaquim ntonio Dias de orin Nett , brasi-
l eiro,casad , bancario, residente em ictheroy,Estado do Rio de Janeiro e 

q de assagem•• ••• tt ++ • +++++++ ++ ++ t+tt •••••• • ••••••••~••• 

reconhecido como próprio peles duas testemunhàs abaixo assinadas, e estes de mim 

tabelião do que dou fé; e perante elas disse me que por este Público Instrumento, nomeie e 

constitue seu bastante Procuredor Dr E d de Castro Barbos , brasileiro,casado e 
u sto Pjnto Lima,brasileiro,viuvo, advogados inscriptos na Ordem sob os ns. 

323 e 189, com escriptorio rua do Carmo ng 60-2g andar,p ra o fôro em geral 
e especialmente para no Linisterio do Trabalho, defender os direitos e inte
resses do outorgante?podendo acompanhar recessos, fazer provas, juntar e re
tirar documento med~ante recibos,interpor recursos,usar de todos os recursos 
legaes e substabelecer ++ t +t++++++tt++++++++••••••++t+t+ tt +t+ tt++++ttt+ 



. . 

'J 

cpncede todos os poderes em direito permitidos para que, em nome d'ele Outorgante , como se presente fosse 

possa em Juizo ou fóra dele, requerer, alegar, defender todo o seu direito e justiça em quaet~quer . causas ou demandas civeis 

ou crimes, movidas ou por mover, em que ele Outorgante for Autor ou Réo , em um ou outro fôro, fazendo 

citar, oferecer ações, libelos, exceções, embar os, suspeições e outros quaesquer artigos, contraditar, produzir, 

inquerir reioquerir e contestar testemunhas; dar de suspeito a quem lh'o fôr; compromissar-s ou jurar decisoria e su

pletoriamente por ele Outorgante ; fazer prestar taes compromissos e dar taes juramentos a quem convier, 

assistir aos termos, de inventarlos e partilhas, com as citaQões para eles; assinar autos, requerimentos, protestos, contra 

protestos e termos, ainda os de confissão, negaçtí.o, louvação e deslstencia; upelar agravar ou embargar qualquer 

sentença ou despacho, e seguir esses recursos até maior alçada; fazer extraír sentenç s: requer r a xecuçllo delas e 

sequestros; assistir a quaesquer atos judiciarios, para os que lbe concede poderea ilimitados; pedir precatorias, 

tomar posse; vlr com embargos de terceiro senhor e possuidor: juntar documentos torna-los a receber; variar de 

ações e intentar outras de novo podendo substabelecer em um ou mais procuradora o ub tabelecidos em outro , 

ficando os mesmos poderes em vigor e revoga-los querendo, s guindo suas cartas de ordem e avisos particulares, que 

sendo preciso, serão considerados como parte desta. E, tudo quanto assim fizer o seu procurador ou sub tabelecidos, 

promete, haver por valioso e Urme. reservado para sua pessôa, toda a nova citação. A sim o disse , do que dou fé; 

e me pedi este iustrumento que, lhe li e as test-emunhas, -e, achando-o, conforme aceit e assina 
testemunhas abaixo, reconhecidas de mim, tabellião intQ •• u,hei tor Rebello, escrev nte 
mentc1do escrevi. u ,Dante Guarin llo, tabellião a subscrevo ( • · • ) 
ntonio Dias de orim 1retto - Tests : -C ec ~~.~~~~;3~~'1/~ 

reira- ellada legalmente- ada mais . Eu, 
crevente trasladei em seguida e c onferi 
tabellião intg a subscrevo e a si o 

n •• 10 200 H.R. 

Este traslado não paga selo (circular n.o 16 da Diretoria de Rendas Internas publicada 

no Dlarlo Oficial de 19 de Março de 1937). 
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O V. Acordão de fl s . 70, ao qual o poz embargos o Banco 

, -do Brasil, e cl ro no s se,· s f1 nc1amentos, e nao ha como conseguir a 

reforma de tão j sta sentença. 

-Trata- se de um cheque, sem fundos , segundo a accusaçao, 

contra a Agencia do Banco em Joinvil l e . 

SÔbre essa allegação gyra o processo . Ma s o accusado re

torquindo provou que o re f erido cheque havia sido liquidado , es tan-

do, apenas, em conf iança, em poder dos beneficiarias . 

O V. Acordão acceitou, como bôa, a defeza, alem de mos -

trar que a lei 2.591 de 1° de Agosto de 1912, estabelece que o che-

que seja apresentado, quando passado na mesma praça, onde houver 

de ser pago, dentro de 5 dias . 

Ainda mais o V. Acordão considerou que , na especie, não 

f'cou caracterisada a falta grave (letra~ do art . 16 do dec . 24. 15 

de 9 de Julho de 193h), antes resultou provado o abuso de conf" an

ça aa arte de bene fi. ciario, utilisando-se de um documento, que não 

mais lhe pertenci • 

Quanto á reincidencia o V. Accordão evidenciou a nenhuma 

razão de tal facto, visto como o proprio Banco, apóz a esboçada ac

cusação não ,_ encaminhou a, inqueri to á apred.ação de Conselho e o 



aco1sado continuou a exercer suas funcçÕes, no mesmo estabele

cimento de credjto . 

Assim, diz o V. Accordão, não é licito levar em conta 

a faJta anterior de que se absolveu o empregado, cabendo, por-
, , 

tanto, apreciar, somente, a de gve e agora accusado . 

-As dem is faltas relacionadas a fls . 33, nao foram as 

mesmas apuradas, regularmente, como bem accentua o nareoer da 

Procuradoria a fls . 67, palavras do V. Accordão . 

Os embargos do Banco não conseguiram abalar a solida 

base do V. Accordão, gue, n'estas condiçÕes deve ser mantido, em 

toda a sua pureza e doutrina, devendo ser desprezados, como de 

JUSTIÇA . 

\ 
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Proc. 1. 655/40 -

/EB. 

Inquerito administrativo instaurado pelo Banco 
do Brasil contra Joaquim Antonio Dias de Amorim 
Netto. 

Proferido o acordao da E. la. Camara, a fls. 70, 

dentro do prazo legal, o Banco do Brasil apresenta o recurso 

de embargos · à fls. 76, acompanhado de documento novo. 

O Sr. Joaquim Antonio Dias de Amorim Neto, emprega

do do Banco do Brasil, foi acusado de ter praticado falta grave 

expedindo cheque sem fundo. 

Sem necessidade de se firmar a convic~ão da falta 

grave praticada em longa argume nta~ão, basta considerar que no 

depoimento de fls. 18, o Sr. Amorim Neto declara " reconhecer 

ter emitido o cheque n° 726.576 serie P.2, de réis 1:900$000, em 

20-2-939, contra a Agencia do Banco do Brasil, em Joinville, sem 

ter o necessario fundo no Banco para o pagamento. 

Pr ocurou justificar o seu ato com a alegação da fal

ta de recursos para ocorrer ao tratamento de sua saude e de 

pessôa de sua familia. 

Nesse ter.mo de declara~ão o Sr. Amorim Neto disse 

" ser esse o unico cheque sem fundos por ele emitido". 

Procurando justificar o seu ato, dirige à Comissão 

de inquerito a carta de fls. 35, onde procura esclarecer o caso 

do cheque de 1:900$000, mas a desculpa a que se apega -na o 

aceitavel, porque ao substituiro cheque por uma promissoria, é 

claro e logico que não podia deixar 
.. 

em maos do credor ambos os 

documentos, porque então seria devedor de dois titulos. Só medi

ante prova segura e irrespondivel é que se pode ter como verda

deiro que os Ir.mãos Sade ficaram com os dois titulos, praticando 
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assim um ato de vilania contra o devedor contra qum lne dava 

todas as garantias para a divida. 

Mas é o proprio Sr. Amorim Neto que se tráe no inque

rito, porque a fls. 44 declara que além do cheque sem fundos 

de Rs. 1:900$0 O, tambem emitira ·o cheque n° 382.70ô-S.P.3 

de reis 2:938$300, em 8-2-939, bem como emitira o cheque n° 

383.750, S.P.3 , de 900$000, em 10-10~939, embora pretenda 

justificar o seu procedimento. 

Os documentos a fls. 89, 90, 91 e 92, que instuem 

os embargos, pr ovam a emissão dos dois ultimes cheques sem 

fundos. 

E# verdade que o inquerito administrativo nao foi 

feito para apurar a emissão dos dois ultimes cheques, o que 

levou a E. Camara a julgar desvalioso o inquerito, para facul

tar o Banco a abrir novo. 

Mas tambem é verdade que na contestação dos embargos, 

feita por um dos mais ilustres advogados das auditorias desta 

Capital, não destroe o valor dos documentos oferecidos com os 

embargos. 

Portanto ou o E. Conselho Pleno julga logo provada 

a falta e reforma o acordão recorrido, ou aceita o julgado 

para autorizar o Banco do Brasil a proceder a novo inquerito. 

Opino, data venia, pelo recebimento dos embargos. 

Rio de Janeiro, 1& de janeiro de 1941. 
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ACOROÂO 
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Proc. 1. 655/L:.o 
1941 

• 

T DOS estes autos de euiliar~os 

opostos pelo ~iCO do Brusil ao acÓrdão da Primeira ,. 
amara ue 

determinou a reintegr ('ão de Joaquim tonio de morlm Jeto: 

vOlT ' IDE 1• ·no que a emiss - o de cheque sem 

fundo nem sempre constitue falta grave e , consoante declara o 

acÓrdão embarg.do, asslm comsi.derou o embargante , ue , em tal 

hipÓtese , deixou de enceu.'linhar a este Conselho o inquérito a.d-

min strativo , llmit·nd e a suspender o embargado pelo prazo d 

noventa dias , findo ual voltou ele o exercicio de seu car -

go ; 

CO !:>ID .DO que , na es9écie , defende-se o 

embar ado, declar ndo ue o che ue foi substituldo por uma pr~ 

issÓriu de valor equivalente , e t.e, na opinião da Comiss - o d 

uérito , semelhante defesa é procedente, ~ vista dos termos 

a carta de fls . 42; 
co ue n~o ~ ryos f el desprezar a - , 

mbar ado , nuo so em face a refer da c rta .orno pel 

to de o che ue n - o haver sido apresent do no prazo legal el 

sendo , portanto , de excluir a intenção dolosa de pr! 

embargante; 

COrlSID~R DO que o art . 09 do regulamento 

pelo decreto n. 54, de 12 de setem· ro de 1934, prescre-
, 

ue o em ro~Qdo de banco em c sa bancaria ue conte dois ou 

i s anos de servi ~ o prestado o mesmo e a ta eleciYnen to e , sal v o 

caso de falência ou extinção do estabeleci.ento , sÓ poderá -

virtude de falta '""rave , re ularmente purL.da em 

nc t..éri to adr Tl s tréi ti vo ; 

co DO -ue , assim sendo , n o se pocle 

consideração as det als falt· s i mputa s ao embarg do 



.. 

I 

- 2 -

M. T. I. C.- CO SEI..HO NACION I.. 00 TRA I..HO 

pelo embargante, por isso ue tais faltus não oram regular;men-
, 

te apura s no in uerito aruninistratlvo ; 

' OLV.l. o Conselho acional do Trabalho , em .. 
sessao ona , por unanimidade de o tos , jul ar improcedentes os 

emb/a os e , por maiorl de votos, facul ta1 .. ao emoar ante a 

taurd.~ -o de novo 
, 

lnquerito para pura~ão das demais fa l ts.s 

tadas ao emoarg do . 

i o o Janei r o , 7 de aoril de 1941 . 

t{ 
ui presente r· 

;, 

Public:ldo no "Diário Oficial 11 em &f 6 / ~41 

0 ori ina Confére com 

Rio, 
de de 193_ 

1 el a tor 

Proc . Geral 

ns -

impu 
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VI T05 ~ {LLATADOS estes autos de embargos opos-

. -tos pelo Banco do Brasil ao acordao da rimeira Camara que determinou 

a reintegração do Joaquim Antonio de Amorim Ne o: 

CONSIDERJ NDO que a emissão de cheque sem fw1do 
, -nem sempre constitue falta grave e, consoante declara o ãcordao embar-

• gado, assini considerou o embargante, que , em tal hipotese, deixou de 

encaminhar a este Conselho o inquérito administrativo, limitando-sa a 

suspender o embargado pelo prazo de noventa dias, findo o qual voltou 

ele ao exercÍcio de seu cargo; 

ON IDER NDO ue, 
, 

a especie , defende-se o em-
, 

bargado, declarando que o che ue foi substi tuido por tuna pr·omls sorla 

de valor eu valente, e que , na opini - o da Comissão ãe 5nquérito, se-

melhante defesa 
, , 
e rocedente, à vista dos t ermos da carta de fls. 12; 

CONSIDERANDO que não é possÍvel desprezar a de

feza do embargadoJ não só em face da referida carta como~oelo fato de 

o cbe ue não haver sido apresentado no prazo legal pelo portador, sen-

do, portanto, de excluir a inten ão dolosa de pre udicar embargante; 

CONSID •' NDO ue o art. 89 do regulamento a rova

do pelo decreto n. 54 ,de 12 de setembro de 1934
7
prescreve ue o empre-

, 
gado de banco em casa bancaria ue conte dols ou mais anos de serviço 

prestado a o mesmo estabelecl~nento e, salvo o caso de falência ou ex

tinção do estabelecimento, só poderá ser demitido e~n virtude de falta 
, 

grave , regularmente apur•ada em lnquerl to adminl s t P ti. v o; 

cors iDEHANDO quo, assim acndo , não se pode tomar 

em consideração as demais faltaslmputadas ao embargado elo embargante , 

por isso que tais faltas~ não foram regularmente apuradas no inquéPito 

adm nistrativo; 

'ESOLVE o Conselho N cional do Trabalho , em ses-

-sao plena , por unanimidade de votos, julgar improceden s ~s embargos 

e , por maiJrla de voto~, facultar ao emba gante a insta ão de novo 

in uérlto para apuração das demais faltas 1nputadas ao embavgado. 
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BANCO DO BRASIL 
GABINETE DO ADVOGADO 

I . 

Exmo. Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio 

CHÃD 

O BANCO DO BR SIL S/A., com sede nesta Capital à rua 
1g de Março ng 66, por seu advogado,nos autos do processo ng 
1.655/40, em que são partes o requerente e seu funcionário 
JOAQUIM ANTONIO DIAS DD AMO IM NETTO, não se conformando, data 
venia, com o V. Acordão do Conselho Pleno do Conselho Nacional 

( 
do Trabalho, vem, com fundamento no artg 1g letra~ do decreto 
lei ng 3.229,de 30/4/41, combinado com o artg 3g do decreto ng 
24.784,de 14/7/34, reque~er a V.Ex~ lhe seja avocado o proces
so,pelos motivos que passa a enumerar. 

OS FATOS 

Por portaria de 7 de Outubro de 1939, o Presidenwdo 
Banco do Brasil determinou a abertura de inquérito administra
tivo para apurar faltas inquinadas ao funcionário Joaquim AntQ 
nio Dias do Amorim Netto. 

No correr do inquérito,devidamente processado,na for 
ma da legisl.ação e instruções em vigor, ficou apurado que Joa
quim Antonio Dias do Amorim Netto emitiu contra a A ncia do 
Bánco em Joinville, os cheques nos. 726.576, Série P. 2,de Rs . 
1:910$000, 382.706,Série P. 3,de ~ 2:938$300 e 383.750,Série P 
3,de ~ 900$000, sem possuir a necessária provisão de fundos em 
sua conta corrente. 

Estes fatos devidamente provados pelo s documentos~ 
tos ao inquérito foram confessados pelo funcionário no depoi -
mento que se acha a fls. 40. 

O DI BITO 

O Acordão proferido pelo Conselho Pleno 
repetir,mutatis-mutandis, o que foi proferido pe 

O Egrégio Conselho Pleno,data veni ,n·~~ a 

I . 
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BANCO DO BRASIL 
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prova dos autos e muito especialmente os documentos juntos com 
os embargos . 

O mérito do caso continua em aberto , pois não foi di! 
cutido pelo Colando Conselho Nacional do Trabalho,quer no jul
gamento da l~ C ara quer no julgamento do Conselho Pleno . 

Assim, o Suplicante pede venia para considerar os 
seus embargos oferecidos como parte integrante dêste recurso , 
e passa a fazer a impugnação do V. Acordão do Conselho Pleno . 

Permita-nos V. Ex~, Sr. Ministro que como método de 
trabalho refutemos ou,melhor, examinemos, de per si, algunsdos 
consideranda do ref erido V. Acordão . 

Dis o 1g d las : 

" Considerando que a emissão de cheque 
sem fundo nem sempre constitue falta grave 
e, CONSOANTE DECLARA O ACORD O ~ BARGADO , 
assim considerou o embargante, que,em tal 
hipótese, deixou de encaminhar a ste Con
selho o inquérito administrativo,limitan
do-se a suspender o embargado pelo prazo 
de noventa dias, findo o qual voltou êle 
ao exercÍcio de seu cargo ". 

Em 1g lugar, o acordão embargado,cuja reforma se pl~ 
teia, jamais pode servir de juris}rud ncia para o acordão pro
ferido nos embargos . Efetivamente se o que se pretende com os 
embargos é a reforma do acol'dão embargado , que não eLtaminou a 
prova com o cuidado que era de desejar , como se pode admitir 
que aq~ele mesmo acordão embargado sirva de argumento para mag 
t -lo ? 

Não é necessário recorrermos aos princÍpios de apli 
cação de direito para concluirmos o absurdo pretendido ;é bas
tante um pouco de lÓgica . 

Admitir a verdade por si só é princÍpio teolÓgico a
plicável exclusivamente ao dogma. 

Afirma o V. A cordão que o .Banco não considerou falta 
grave a emissão de cheque sem fundo porque limitou-se a apli
car ao acusado a pena de 90 dias de suôpensão, ao invés de re
meter o inquérito ao Conselho. 

Em 1g lugar, data venia , não po~o C~lho se pr~ 
nunciar sObre aquilo que lhe não é submetido .t-r ~ .. H 

No terreno das sanções disciplinares há um alçada 
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para o empregador , e foi agindo no a.mbito de sua jurisdição , 
que o Recorrente suspendeu o funcionário faltoso . 

ste princÍpio,consagrado em todas as legisla 
ções trab lhistas do mundo, existe no no sso país . ao quere -
mos tomar o precioso tempo de V.Ex~ repetindo, a ~ste respei
to , o que já di s·emos largamente a fls . 4 dos nossos embar 
gos . 

O 2g Considerando diz : 

" Considerando que,na espécie,defende
se o embargado, declarando que o cheque 
substituído por uma promissória de valor 
equivalente e que,na opinião da Comissão 
de inquéritos,semelhante defesa é procede_ 
te, à vista dos termos da carta de f s. 
42 ". 

Realment e é mesmo,como diz o V. Acordão ; o acu
sado de ende-se alegando, mas não prova a sua a egação ao pa~ 
so que o Banco acusa e prova aquilo que arguiu. Veja-se o que 
consta na fase probatória do processo, isto é, do inquérito , 
particularmente a confissão do acusado a fls . O Colando Co~ 
selho com sua resolução, parece negar valor probante à confis 
são,mas não diz porque motivo ou motivos o faz. 

Diz o V. Acordão que 

" na opinião da Comissão de inquérito " 
I 

e 
procedente a alegação da defesa de que o cheque havia sido 
substituído por uma promissória. Tal afirmativa,entretanto 
não encontramos em qual~uer parte do inquérito, daí concluir
mos que, data venia, o V. Acordão laborou em equívoco . 

Mesmo que no inquérito contivesse a afirmativa que 
o V. Acordão atribue à Comissão, esta só abrangeria um dos 
cheques. Mas há dois outros mais, cuja emissão sem fundo o a
cusado confessou e que não estão referidos no V. Acordão . 

Si as provas produzidas nu inquérito,onde há confi~ 
são do acusado, não fossem suficientes para provar a emissão 
de cheques sem fundo, as cartas juntas aos embargos completa
riam aquela prova. 

Sr. Ministro, o Acordão do Conselho Pleno preten 
de dar aos processos de trabalho um rigor de f~om uta -
mente inadmissível nos processos administrativ • 

Por ap go a uma questão formal quer o • Acordã se 
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proceda a novo inquérito administrativo para apurar o que j á es 
tá provado no inquérito . 

Pelos motivos acima , pelo que disse nos seus embar -
gos , pelo mais que dos autos consta, espera o Recorrente que 
V. Ex~, avocando o processo, reforme o V. cordão do Conse lho 
Pleno, para autorisar a demissão do funcionário acusado, como é 
de direito e 

J U S T I Ç A 
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CNT 1655-940 

Inquérito administrativo instaurado ~elo Banco do 
Brasil contra Joaqui~ Antonio Dias de Amor1m Neto. 

P. 657 - Decisão do C.N.T. 
-- Recurso interposto 
sem fundamento no de
creto n. 24.784 

PARECER 
-------------- -1. O recurso oferecido nao se enquadra 

em nenhum dos casos em que o art. 5~ do decreto 
, 

numero 

24.784, de 14 de julho de 19?4, autorizava semelhante 

medida. Nem a decisão foi tomada por voto de desempa

te, nem houve violação de lei ou modificação de juris-

prudência. Discutiu-se Matéria de fato, referente ' a 

prova de falta que se imputou a um funcionário do Ban 
I 

co do Brasil, e o Conselho julgou não provada essa fal 
, , I N , 

ta, facultando, porem, o acordao recorrido -- que e da 

lavra do ilustre jurisconsulto Dr. Araujo Castro -- a 

feitura de novo inquérito por parte do Banco. 

2. Si os fatos imputados ao acusado fôs -
sem posteriores ao decreto-lei n. 1.761, de 9-11-939, 

outros seriam os aspectos jurldicos a considerar; sen

do porém anteriores, : não os pode alcançar lei penal 

posterior. Não ha pois fundamento para o recurso, que 

por isso, não é de ser conhecido. 

;. Nesse sentido opino. 

·o, 17-11-941. 

LM. 
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GP 19 . 12 . 41. 

Cumpra- se o despacho do Sr . Ministro, not f cando- se 

as partes interessadas . (Prazo : 10 dias) . 

2 . o D. J.T . 

Hio , 19 de dezembro;5e ~1 . 

- ~61C4~:~LW~~ 4, ~ 
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D IÇ DO 

C T-1 655/4.0-SDI- ~-,f~M· • 1941. 

r . J a Anto o D!aa e r e to . 
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• ADO DO IO. 

Sa açõea. 

O a 

D e r o. 
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DIREÇÃO GERAL 

FUNCI.l4ll 
IPA 

Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1942 

Ao Conselho Nacional do Trabalho 

Departamento de Justiça do Trabalho - Nesta 

Sr. Diretor da Divisão de Processo 

Referindo-nos ao seu oficio CNT-1 655/40-SDI-554/41, de 

~0.12.41, informamos, em cumprimento a despacho presidencial de 15 

dêste, que j' foi processada a reintegração do funcionário dês te 
# 

Banco, sr. Joaquim Antonio Dias do Amorim Netto, cuja posse,na Sec-

ção de Almoxarifado desta Direção Geral, verificou-se em 13 do cor-

rente. 

Aproveitamos o ensejo para apresentar a v. 
de alta estima e distinta consideração. 
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