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Durante a década de 1930, os efeitos da crise iniciada com a Grande Depressão de 1929 se agravaram e se es-
palharam pelo mundo. Instalou-se uma atmosfera de efervescência política, econômica e social, prenúncio de 
um dos períodos mais sombrios da história da humanidade.

Estados Unidos e Europa passaram a sofrer com falências, queda da produção industrial e altas taxas de de-
semprego. O Brasil, que tinha uma economia altamente dependente da produção cafeeira, viu as exportações 
de seu principal produto caírem de forma drástica. Os Estados Unidos, até então maior parceiro comercial do 
Brasil, não tinham mais condições de comprar café em grandes escalas. 

Essa crise do setor agroexportador foi um dos combustíveis para a Revolução de 1930, movimento armado 
que colocou Getúlio Vargas no poder. Com a instalação do novo governo, a industrialização passou a ser trata-
da como um fator indispensável para a recuperação econômica do país.

O desenvolvimento da indústria no Brasil veio naturalmente acompanhado do fortalecimento do movimento 
operário nativo. Os imigrantes que vinham para ingressar nas atividades produtivas do país, europeus princi-
palmente, incutiam nos trabalhadores brasileiros ideologias político-econômicas que, naquele momento, já 
estremeciam as bases do Velho Mundo. 

Nos anos 1930, foram fundados diversos sindicatos, dentre eles o dos bancários, um dos mais combativos e 
destacados da época. Em 1931, a Associação dos Funcionários de Bancos do Rio de Janeiro (criada em 1929), 
com a pretensão de se tornar nacional, passou a se chamar Sindicato Brasileiro dos Bancários. Uma organiza-
ção que tinha como principais bandeiras a redução de horas semanais de trabalho, instituição de um salário 
mínimo e a criação do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários .

O processo do Conselho Nacional do Trabalho (CNT) n°. 12.898 de 1935 resgata fatos 
e personalidades importantes da história dos bancários cariocas, seu sindicato, suas 
lutas. Nesse registro histórico, o Banco Português do Brasil solicita autorização do 
CNT para efetivar a demissão de um de seus funcionários, o senhor Franklin Spencer 
Marchand Sobral Bittencourt.

Brasileiro,Brasileiro, casado, pai de 3 lhos, Spencer Bittencourt, como era mais conhecido, foi 
uma das principais cabeças do sindicalismo brasileiro; ativo e inuente, chegou a ser 
Diretor da Confederação Sindical Unitária do Brasil (CSUB), associação que aglome-
rava sindicatos de diversas carreiras e prossões diferentes em todo o país e que 
lutava pela instauração nacional do salário mínimo.

Porém, em um período conturbado da história dos direitos políticos e civis, nem mesmo Spencer conseguiu 
se livrar de uma demissão cercada por controvérsias. A edição de 05 de agosto de 1935 do Jornal “Vanguarda” 
noticiava:

Ante-ontem, a polícia surpreendeu uma reunião de agitadores na sede da UTLJ , onde, sob pretexto de discutir a ques-
tão do salário mínimo, se conspirava para deagrar a parede Geral.

Ahi, as autoridades effectuaram a prisão de elementos exaltados conhecidos, pertencentes a diversos syndicatos desta 
capital [...]

Fl. 105 – Imagem da Carteira de
Trabalho de Spencer Bittencourt

1. O Instituto de Aposentadoria dos Bancários viria a ser criado em 9 de julho de 1934, por meio do Decreto n°. 24.615, de 9 de julho 
de 1934.  Com funcionamento subordinado ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, por intermédio do Conselho Nacional 
do Trabalho.
2. União dos Trabalhadores do Livro e do Jornal.
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A HISTÓRIA DO BANCÁRIO  SPENCER BITTENCOURT



Fl. 38 - Manchete do jornal Diário Carioca

É o caso do Sr. Spencer Bittencourt da directoria do Syndicato de Bancários, que foi detido na reunião de sabbado na 
sede da UTLJ, em companhia de vários outros comunistas chados pela polícia.

Na sequência, a reportagem posiciona-se em relação à motivação e aos planos dos “extremistas”:

O plano extremista, a que já nos temos referido é o seguinte: primeiramente, os communistas tratariam de promover 
conitos de que resultassem sacricados indefesos operários, creanças e senhoras e para isso procurariam logares 
movimentados para a realização de "meetings" de provocação à polícia. Em seguida, procurariam explorar o facto, le-
vantando a indignação das massas contra as autoridades até levá-las, se possível, à greve.

A edição do Jornal “O Carioca” também repercutiu o caso, situando o discurso de Spencer justamente no mo-
mento em que a polícia invadiu o local da reunião:

[...] Em seguida assumiu a tribuna e produziu um longo discurso de ataque contra os poderes constituídos, o Sr. 
Franklin Spencer Bittencourt do Syndicato dos Bancários e secretario geral  da CSUB.
 
Na ocasião em que o orador incitava os companheiros a uma greve geral, os investigadores da Ordem Social e Política 
penetraram na séde, terminando com  a reunião e prendendo todos quantos ali se encontravam, em número de 43 
mais ou menos.

Estava anunciado, Spencer Bittencourt era um perigo. No dia 09 de agosto, logo após sair da prisão, Spencer 
tentou retomar seu trabalho no Banco Português, porém recebeu a notícia de que estava suspenso e que a 
rma iniciara o inquérito administrativo necessário para encaminhar o pedido de sua demissão por justa 
causa ao CNT . 

Como fundamento para demissão, o Banco Português do Brasil acusava Spencer de incitar “[...] greves e movi-
mentos tenentistas  a m de modicar a ordem econômica e social do país [...]”, uma atitude criminosa segun-
do a recém-publicada Lei n°. 38, de 4 de abril de 1935, a Lei de Segurança Nacional (LSN):

Art. 20. Promover, organizar ou dirigir sociedade de qualquer especie, cuja actividade se exerça no sentido de subver-
ter ou modicar a ordem política ou social por meios não consentidos em lei.
Pena - De 6 mezes a 2 annos de prisão celular.

O ativismo sindical também era visto pela empresa como uma atitude de improbidade do empregado. O que 
implicaria incompatibilidade para o serviço, nos termos do art. 93 do Decreto n°. 54 de 12 de setembro de 
1934 (lei aprovou o regulamento do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários). 

Como não havia qualquer registro de processos por militância política de “credos exóticos” contra Spencer 
nas Varas criminais locais, a defesa rebateu:

Fl. 82 Defesa encaminhadas pelos advogados de Spencer ao CNT.
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3. Conselho Nacional do Trabalho.
4.   Cabe explicar a referência ao Tenentismo, movimento dos ociais de baixa patente do Exército Brasileiro que pleiteavam refor-
mas estruturais e políticas no Brasil dos anos 1920 tais como, o m do voto de cabresto, da política 
do café com leite e a instituição do voto secreto.



Outra acusação era a de que Spencer havia faltado injusticadamente 179 dias num período de 2 anos. Porém 
o controvertido cálculo da empresa incluiu como faltas até mesmo o período de férias do empregado:

Fl. 61 – Resposta do Contador e Chefe de Pessoal do Banco  ao presidente do inquérito administrativo.

O processo deixa transparecer muito claramente que as circunstâncias da demissão de Spencer estavam cer-
cadas de questões que pouco tinham a ver com a sua atuação como bancário. O caso ganhou proporções 
maiores. Iniciou-se uma grande mobilização em prol da anulação do inquérito e da volta de Spencer ao traba-
lho.

Fl. 82 Defesa encaminhadas pelos advogados de Spencer ao CNT

Fl. 33 – Recorte do Jornal “A manhã”, edição de 11 de setembro de 1935

Vários sindicatos estaduais e nacionais enviaram telegramas e divulgaram alertas em periódicos internos para que 
seus associados não depositassem ou zessem quaisquer transações nanceiras com o Banco Português do Brasil, 
ou com comerciantes e lojas que zessem câmbio com o Banco. 



A iniciativa aparentemente afetou o Banco e foi registrada no inquérito administrativo como um agravante a 
mais para justicar a demissão:

"Considerando que, o acusado durante o curso do presente inquérito poz em maior evidencia a sua temibilidade e o 
seu rancor pelas classes patronaes, fomentando publicações, manifestações e attitudes que se lêm a s. 14, 18 ,27,38, 
40 e 41.
"Considerando que a responsabilidade do accusado por taes manifestações é evidente, por ser membro inuente, se-
cretario geral, da entidade que as promoveu;

A situação de Spencer se agravou, após o Syndicato dos Bancos do Rio de Janeiro apresentar ao Ministro do 
Trabalho, Agamenon Magalhães, uma denúncia contra os bancários tidos como extremistas. O Ministro des-
pachou autorizando a demissão de todos os funcionários.

Fl. 123 – Despacho do Ministro do Trabalho Industria e Comércio publicado no Diário Ocial de 7 de janeiro de1936. 

O CNT, que era subordinado ao Ministério do Trabalho, limitou-se a raticar a decisão que veio de cima. O pro-
cesso de Spencer não teve continuidade. Uma decisão preponderantemente política impediu que o caso de 
Spencer tivesse uma análise realmente compatível com técnica do Direito do Trabalho vigente na época. 
Depois de 12 anos de serviços prestados, Spencer Bittencourt foi demitido sumariamente, sem direito a inde-
nização, sem direito ao devido processo legal.

Fl. 50 - Paneto solicitando boicote ao Banco Português
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