


MINISTERIO DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
REDE DE VIAÇÃO PARANÁ - SANTA CATARINA 

Curityba , té7 de s tembro d. 1937 . 

Co selho ~acional do Trabalho, 

1 

De accord co.u1 os di 'l,o i ti vos :.1. resula.m aJ instr ções pa a 

in uuritos administrativos, baixa é:i.S or t;SSe ~Gregio COl;;;, lho, 'unto 

t os a honra de a ur ás vo.; a lliãos o in~uerito Q 4 1, cuja ubertura 

foi deter ada or 

bilidud. s no~ fUrtos dd hle.r · dori s verificd.dos 

sta. I êd.e . 

Tt;:lliu sido. o3iti a c.l. u falta {:;rave, :pr~vist I.J..a letra "a• d.o ar-

tig 54 do decreto Q G0 . 465 , d~ 1 0 

~6u~ri~ uutorização ~r u eilli~s~o 

outu ro e 1931, solicitam ~ a 

tmpregad.o J &é Frauci o Ar ujo. 

O retar am8nto na pr~ e1te reweJsa ~r de-~b ao facto a necGdvida~ 

d.e ue tive os de ouvir ú respeito desse. caso o e to u. r-

te ciá. o ...t.llud.ido emprt ado . 

. iter do o rotestos de alta stiwu ~ . tinct~ consideraç~o, 

ttonc· bas ud çõe 

u JtE.rint 
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Rêde de Viação Paraná-Santa Catharina -----------

PORTARIA P _..RA " El~TUBA DO I :r tUERITO Ul INISTBATIVO Ng 461 

O Su~erintendente da Rêde de Viação Pa

raná-Santa Catharina, usa do das attri

buições ~ue lhe são conferidas ~elos re

gulamentos em vigor, 

R E S O L V ..~.:~ nomear urna Oomrnissão para abertura de um inquerito 

administrativo, composta dos seguintes membros :-

Presidente 
Vice-Presidente 
Secretario 

-· Sr.· Marcial Maciél 
r . 1re1son Weste:ghalem 
r . José Flavio Medeiros 

~ara que a mesma apure a res_porJsabilid.ade attribuicla aos eiiiJ)regados José 

Francisco Araujo , anoel Marcellino Santo~José T eodorico Lo~es, rel -

ti v·1men te aos furtos de merca crias occorridos na estação de Itararé, con

forme consta da carta annexa nQ 2/1394-88 , de 14 do corrente mez, do Sr. 

Inspector Geral do Trafego, ~ dem~is documentos jtuitos, devendo a Oomm~ 

são ouvir, alem de outras testemunhas .que se tornarem necessarias, os 

srs . belardo Ximarelli e José Vicente. 

maio 

c/OTG-ADVG . 



Rede de VIação 
P•rt~~nli - Santo Catherlne 

End. Telegr. : REDEVIA 
:-: Ca ixa Postal P :-: 

Ilmo . nr. 

FURTOS DE 

Curitiba. 14 de Maio de 1937 . 

]erintend.ente , 

- N é s t a -

OCORRIIX)S N ESTAQlO DE I~ 

Pedimos a fineza de autorizardes a abertura 

de inquérito administrativo ]ara ficar definitivamente esclare

cida a res]Onsabilidade dos empregados im]licados nos fUrtos 

constatados na estação de Itararé . 

Como testemunhas, poderão ser ouvidos os srs . 

belardo Ximarelli e José Vicente . 



C O P I A 5/420.-

Curitiba, 11 de aio de 1937. 

Ilmo. Snr. Inspetor Geral do Tráfego, 

mrRITIBA._ 

FURTOS DE MERCADORIAS OCORRIJX)S N ESTAÇlO DE ITARARÉ 

Vossa carta file nQ ~1394-a, de 5 do fluente. 

Para serem ouvidas no inquérito admjnistrativo, 

na qualid.ade de testemunhas, indicamo-vos os srs. belardo Ximarel

li e José Vicente. 

aUdações 

(a) Olivio Nascimento 

p/ Chefe do Departamento Comercial 

-AB-

, 
Confere com o original: 



5 de aio de 1937. 

4/1394-~ C O PIA 

Ilmo. dnr. Chefe o Departamento Comercial, 

- N é s t a--

i/1 1 ;.m carta na 5/4 o , de ~ q:. .rll Último. 

l?edin:os indi ueis o nome d.as te temunhas, 

a.í'lm tle ereru ouviG.a 
, 

Ih 1 1l10r1t • 

Saudações 

(a) Flavio Lacerda 

In ~u Ol."' ~ral do Trát'e ,o 

L /Tn. 

, 
00.' \i'OJ.•':J 



C O P I 5/420. 

Curitiba, 10 de l aio de 1937. 

Ilmo. nr. Ins.:petor Geral d.o Tráfego, 

- Curitiba -

Vossa file 2/1394-a, d.e 5 do corrente. 

hlm aditamento á nossa c rta file 5/420, de 30-4-37, 
cumpre-nos levar ao vosso conhecimento que as nossas sind.icancias, em 
ação conjuncta com os investigadores da Policia Civil do Paraná, srs. 
tilio talivieri e Domingps d.e sis Gomes, e contando com a valio a 

cooperação das utor idades de Itararé, conseguiram apurar e esclare
cer a maioria dos furtos d.e mercadorias levados a efeito naquela est -
ção pelos empregados José Francisco 4Xaujo, guarda-noturno, anoel 
arcellino Santos, manobreiro, e José Theodorico Lopes, foguista. 

Baseados na confissão dêsses funcionarios, conse
esclarecer os seguintes casos: 

falta d.e 1 enco tecidos d.e algodão, 7 quilos, da 
fatura 858, d.e 21-3-37, de Jaraguá a Barra Funda; 

falta d.e 1 anco tecidos d.e algpdão, 25 quilos, da 
fatura 249, de 9-3-37, de J arabuá a Barra Funda; 

falta de 1 enc~ tecidos de algodão, 16 quilos, da 
fatura 605, de 14-3-37, de Jaraguá a Barra Funda; 

falta de 1 enco tecidos de aleodão, 10 ui1os, da 
fatura 46.148, de 19-2-37, de Barra Funda a Senges; 

falta de 1 fardo tecidos de algpdão, da fatura 965, 
de 16-2-37, de Ponta Grossa a Barra Funda; · 

falta de 2 caix s banha, 140 quilos, da fatura 903, 
de 18-1-37, de Pont Grossa a Barra Funda; 

falta de 1 fardo tecidos de algodão, 29 quilos, da 
fatura 905, de 16-2-37, de Ponta Grossa a Barra Funda; 

falta de 1 saco cêra de abelha, 57 uilos, da fatu
ra 99, de 10-10-37, de Canoinhas a Barra Funda. 

ém dos casos oi tados, outros tambem fôram escla
recidos; mas nos abstemos de relacioná-los por terem sido liquidados 
os respectivos despachos sem reclamação, visto tratar-de de carrega
mentos efetuados diretamente pelas partes. 



Dep. Comercial 
Continuação File N. CTG-CO. NO 5/420 
10/5/37 • . 

Os sindioanteti Ci:pure.rar QUe os fur~os inumeros J?l'O
cedidos por aquêles fUncionarias erdm ~aticados logo apos á chegada dos 
trens de cargas, durante a noite, · com o auxilio de um furador e um alica
te de aço e com cuja ferramenta violavam os lacres, recomyondo-os habil
mente em seguida aos furtos. 

Em vir·tude das diligencias levadas a efeito, a J?O
i a:pr~endeu em :poder de di verscHs com]?radores, residentes na cidade 
Itarare, alguns lotes das mercadorias :f\lrtadas. 

. Levando ao vosso conhecimento, em ~uas linhas ge-
rais, o resultado das averiguações em bÔa hora promovidas pela nossa Sec
ção de reclamações, cum~re-nos comunicar-vos que, pa a rahavermos as mer
cadorias apreendidas e em ,poder da :policia de Itararé, teremos que desem
bolsar a importancia de 60$000 em selos, cuja despeza pedimos a fineza 
de autorizar, visto o valor daquelas mercadorias ser superior a 2 contos 

e réis. 

Outrosim, tendo an vista. que as diver as firmas ad
quirintes dos lotes de volumes roubados se _prontificaram a indenizar á 
Estrada pelos prejuízos sofridos, solicitamo-vos o obse uio de ~onseguir 
que o _proceclso .já determinado ;pelo juiz de . t~rt t•é se,ja acomparüla,do _por 
um dos au.Y..iliares do nosdO De.J,Jartamento Legal, o qual. poderá providenciar 
com mais :facilide.d.e a cobrança das respectivas tm:portancias. 

FLlW.lmente, ccn-.,ideraild.o o extraoro..inario traba.ltlO 
desenvolvido _pelos investigadores Atilio Stalivieri e IX>mingon de Assis 
Gomes, os q_uais não :pou:param os maiores esforços no sentido de bem escla
recer os diversos caso3 e assim proporctonar menor prejuizo á Estrada, 
propomo-vos a liquidaCão pe.la nossa Caixa Pequena da quantia de 290$500, 
correspondente á estadia dos mes.roos durante o tempo que durou a diligen
cia em Itararé e bem as im da importanc1a de 90$000, relativa a diversas 
viagens de automovel que fôram necessárias para o transporte daquêles a
gentes, dos fUncionários da 4~ Secção de Reclamações e das autoridades 
locais, a pont9s distantes da cidade, onde os autore d.os furtos venderam 
a carga subtra~da. 

Além dessas contas, f'oi-nos apresentada ainda uma 
outra ~lo Sr. Agenor Paulino . e na qual. aquêle . fiscal roga o reembolso 
de 124$000 gastos no Hotel São Paulo, da cidade de Itararé. 

QUanto a êsse pedido , e como se trata de um fiscal 
de trens, aguardamos o favor da vossa resolução. 

Finalm9nte, enviando-vos inclusa, para melhor es
clarecimento, uma copia d.o relatorio apresentado sobre as diligencias 
procedidas em to~no do assunto e subscrita pelos dois investigadores da 
Policia do· Parana, cumpre-nos o dever de manifestar a essa Inspetoria a 
nossa estranheza pelo fato de tais irre~laridad.es ~arem :permanecido atá 
agora ignoradas pelo sr.Agente d.a Estaçao de Itarare, não obstante as 
mesmas virem se verificando desde o ano de 1930. 

A&'llardamos a gentileza do vosso pronnnciamanto. 

Saud.ações 
(a) Olivio Nascimento 

~/ Chefe do Departamento Comercial 



C O PIA 

Curitiba, 11 de Maio de 1937. 

Ilmo. Snr. Ins:petor Geral do Trá:f'ego, 

, 
- N esta-

Vos a carta ng 2/1394-B, de 5 do corrente, diri

gida ao Snr. Ch :fe do Trá:fego da. Linha Itara.ré-Urué?1Ja1, sobre o as un

to su:pra. 

De acôrdo. 

ug . 

con:rér e CC!!! o orig!naJ. • 

Sauuações 

(aj Artbur :E er reira 

En a.rn~ga.õ.o do Bxpeo..:Le te 
· a Su:perintenà.encia. 



C O PIA 2/1394-B. 

5 de Maio de 1937. 

Ilmo • .,nr. Chof'e do Trá:f'e .o da L1nh.a I tararé-uru gua 1, 

Ponta - Grossa --

• 

COI.tlunic&los -1ue rs lvems d !l!.l. ir o manobre1-

ro Manoel r~~arceilJ. o õ..o~ 5Ql.l.Lut:S, ~ill v.i. -.ta d.o q_uõ se a. urru em Itararé 

sôbre desvio cie marcauorias, e de con.fo1-midad.e com a carta no 5/420, 

de 30 de abril Ú1 timo, do ~nr. Che:f'e d.o De~rtamento Comercial. 

con:f'irmar. 

O/ g Olg•Crc-cet. 

Lc/Tm. 

Con:fére com o original. 

AO Jnr. .,u_periutenisnte, p(."l..imvs a i 'i.oeza de 

s ã.ações 

(a) Flavio da Lacerda 

Inspetor Geral do Tráfego 



; 

Q...Q~ I A 

5 de Maio de 1937. 

Il.mo. Snr. Ins __ tor Geral da U>comção, 

- N é s t a -

Para o vossl"l conl:leoimento , junt.aro.os co);lia da 

carta nQ 5/420 , à e 30 e Abri.L Úl tirno t o ..(lr Che, 1.0 I . "ta, ento 

o f1!Hl t~i cu. , .Core f'u.1.·to s ct.o mGrcad.o 1~as ver:i:ricadoe em I ta 
, 
e. 

t COnivente OP.te fUrto O foguista José !90doro. 

1 
ConfR~ ~nm o or.i.ginal. 

r 

Saudações 

(a) Flavlo Lacerda 

Inspetor Geral do Trárego 



Curitiba, 30 de Abril de 1937. 

Ilmo. Snr. In _petor Geral do Tráf'ego, , 
- N e s t a -

F ALTA DE MERCADORIAS 

So"bi't;~ o5 casos de roucos de mercadorias que vinham 

sendo praticados na linha Itara.ré-Druf:ua e para cujo esclarecimento .t'ôram · 

enViados daqui dois lânvestigadores, acabamos qe receber do Bnr • .:mcarregad.o 

da Secção, as seguintes comunicações: 

, "Para os devidos f'ins, levo ao vosso conhecimentD çtue 
pelas diligencias ate agora levadas a ef'ei tD, ficou apurado gua mercéVlorias 
í'altantes relacionadas em no~:.::a ca:r·t~ a.clilid. da cada de 4 V4, i'oram .LU.r·liadaa 
pelos f\mcionarioa .Tos~ Francisco A:raujo, gua.cd.a-uotur.no, . 1a.uoel arcelino 

antos, manobrairo e Jos6 Teoà.orl.co, i'o{;l4o.Jt~, o~ q_'-.a.:!..s est-e ~rasos. 
P~ l'to !!:.er .. A.u.lor~.:: . .J fôru.m ~pr !.::od.id ~ ne ... ::.~. rpolicia. Pr'O-

seguirem:>s diligencias, vol tar"1. ao ssunto. · 

Dev1.do absoluta , , 
a pressas G , t.L') ("!·ta•- lt,.a · ::,•..;:: ~·:~.u.d.o~ 

l!icltamos acumulados de se ço, 13 JiVL' is·· :peço u.e al-
gt.Uilq :falta. s~Ji•nos ::-c:J:S..erdil.:!.~~ J.' l.:it.ivamente alsuo.o. a.qnoxa et"' cla:r:-nns respos
ta á oorrespondencia des~a Chefia. 

O il1'=1,U6J. i tio J,JOliciaJ.. vai ~o • rendo o t,:LJ.T.taWe .1.100 , _pore.w., 
talvez :para a sue. conclusão .a:~nal, deru re alguns dias, logo "ulTt.il.llad.O, i"éu:'al. 
um relat conrgl \.to. 

O· - no~ v~ill-SU desdobrando ~om o máximo i t~r8.S~ em 
suas diligencia , cuju uJ:cs.lJéll.ho é um a~:~solúb:ro • 

.PoL enquanto não fizemos d es.Qezas de transiX>rte, _po.rquê · 
mesno êles não têm , uex td.o <~e:· taxo, emr>O:ra o~ereceulo-lhes. 

jk manei.ra. que. em "'aoe du lntereBse demonstrado, é 
justo e venho pedir-lhe que as suas ~espêsas de Hot l sejam custeada~ pela 
Estrada, cuja conta lhe 6lJ.Viw:ei, apol::) tenTlinado o~ trabalhos, isto e, si o 
.,nr. concordar. 

Conf'éro n o 

Aguardo sua resp(:>sta, desde já agradeço." 

Bogamos a fineza de resolver quanto ao ultimo topico 

· •1ac ~ 
u) C..!.:i..~rlú Ua.luimento 

JVChefe a o De):>d.rta.w(::Hlto Oome~'Ciéll 



C O P I A 

ARBOMBAMENID DE VAGOES E roUBO DE MERCAOO~AS 
_OCORRIID NO P TEO DA EST.AQl.Q DE __ IT@A'R!_ 

Ilmo. nr. Chaf'e do De:pa-r.tamento Comercial, 

- Curi ti bê, -

RELATORIQ_ 

Eu, IX>mingos Gomes e Atilio Staliviere, Investigact.oreB nºs 21 e 30, de
signados :pelo ExmQ Sr. Chef'e de Policia do t1stado do PL~.:-: .::í, .tt~:diante comuni
c ... ção ao ~'xm'l .1r-. Cl1a:fe de 'olicj.a d .J.5sta.do de São Paulo, ehe ·'mos nesta ci
J.a.a.e de l tararé oncte a:pós a:prese.ntações credenciais, fomos gen·Gilmente rece
bidos pulo Sr. Nat~üa l Ti te Sal!!!r·u, Delegati..o de Policia lot"'!al que, para fiel 
de.::empenho da mi::,s:!o que nos trol..\:~ ~ esta cidade, d.e iniclo nos deu amplos e 
absolutos llQdere::! !J(1l'a ·:: " t.. c.n:!·.=i!X ~ .nc:33C. ~,.<;Ju, prontj fi~:~:.: P za tEwlbem em 
tudo e IKi:t tudO> q_v.e d.a rua ~utoridada ~recü;ao~cmos. 

Como ponto de :pt.rtida, efs tuá.mo:.1 a ])riFJf.c d.~ JvGá ..: r.:.nc~.; .o Araujo, g).lar
da ... noturno, · \~anc0 MarcGllnc r).or; ':::r.to;jt m;:-..n rfr.r~iro e José T~'idC"rico I.opes,fo
guist , ~oa.os f'un:acn6.rio' dest~ B ... í...r.'· -~a •. 

Aux::...L~ar~tm nohj ~~- de · eenc · , os bl'o. Hygiuo Camarg:J e Agd.nor Paul1no, 
incansaveis .fu.noione.rio.., ..... o'"'ta linha, e o Sr. ntor.:do P:i. road.e , inYeatigador 
da Dele gaci lo c 9.1. 

Para algumas apraonsoe~, a ,1t· i~fncia !o~ dirigida :pelo esfOrçado dele
gado 1ue se fez acom:panha.:r do 13~·cr.:vao, Sr. O..;oa.! .• ~t-ct..éiÕ.t' e +./ : ..... ctr. J.o sr.Al
borto Sa~les, Ins~etor da E v Sorocabana, cun1:prindo-nos o dever de frizar 
que os servi os prestados no presente caso 1x;:lo W.uciido Delegado e seu Escri
vão são dignos de notaveis elogios. 

Em conformidade com as declar0 çõe~ dos 1m~li~Ddos e das testemunhas ou
v-1-dé:I.S a res:Pei te, :putiJ.sc.. o · 8 r~"' lé1 ·~ r o r-.~luJ .... :..do ria::> inve c.:1tigações e buscas 
:procedidas a -:.e:cct:~ de a ·ul taà.; rc u.":'Jo "..C n11. .. ·~ ... :~V1 'J:.C .-~ u.J ria ~strada .. 

Os arrombamontos e l"'U1>0.J y_uo _p:rendt3- ~~ ~. t'' e1ige .. c ia, ;o1J conf'"lssão 
do.s prinoipa~.:; cum,tilices 1 ficou _pr J ....d.. ;. , . ·, ar:ror:ibmncntos de vagões e 
desvio de merc.M.oria.s ~ foram :prd. ticados pel{h1 i. t1àj rtw..:." ;; ~c i.n.a mencionados, 
José :E'r ...... :;:.:;-:o Araujo, f:tiUrC.U .i. o turno, .annel ~ sroelinu dos Sl:.\.l Los, manobrei
I~, e . o~lá l'godc ..... ico L:. :fieS foG 'd.st~ ~ bo · ~ ·,:! 2.:>rf;gados desta l!:strad.a, com sé
de em Itarare. 

N r... ~).ünrJ!.l'O '' c...~. ~:.:c ·~ 'l..G arr(",m. ;:.m.:. .o :. :t:l. ...s dd .merc-c.llioria.e, José Fran-
• 0 0 ·· 4 ···.. 0 .., ,.. '"'"""' ·~ ''· "' r> O"'' i-.,,..,n . 4'1l:- ' '" · I 1 '=' ·1 ' '•' · 1-1 ' l ' .j t . (·' 1 d• ta que O.L .. J .1 --I. ;J • ..I.J 1 1..• '-J> .J: I 'Á • . .» . J ·' •• J.Jl~ .... 9.L ·J., • .!. J• ~. •) _.,;i f J w < .. u v • ~' J Gl. 

én se rr.;..:~ : 2. :!. :.lt". J ~~-- r~lll lé.;.. :•· :.r.~ . ' 'l gi1o ' ~· tj o l \lu.:. o nao _podarn :crecisar, e em 
se~1c.a roubaram do moaruo 4 caL.an de barih&. tranti:portcj.,[ldo-&s ];)ara o cam.po 
J,)'T.\'JJ;im\J ... ' . ~:' ~m rl.n~lFl., ""'Cl'."K: ani:n .. ~ de rof.lis.: encia · o agente eut:... linh' , e 
Qal1 fôr~ ~~ ~J~ r !S1 ~~·Qa~ 1~ * ~ ~~~~~e LuJ.z Guono, Gstabelecido 
com ))aê.a.c.i r..~. ne r:rtra. c.irl: .li , u '1.ur·u '1Hf1-EJ .am. 

Ect ... \C 1 c:1i::as ê'..e t: •ru " .J~1f .inh: J :': l~ts:...s e 20 quilos cada caixa, ou 
sejam. 12 la ta da 20 quilos coda. la ta, sana.o que, Luiz :pagou aos mesmos a 
im~rtancia de 700$000 correspondent~s com~~a de 10 latas a razão de ••• 
70::POOO cado: l u. at ~ 2 re~t tes, Jose Fr~:.neisoo Araujo e Manoel !arcelino 
3antcs .f<J:!"..l.ID ousoá-las em casa do Luiz Goncbo, :por falta de :p;i.gamento, visto 
Luiz na ocasião não ter o dinheiro suficiente :para o ~agamento integral das 
12 latas de 'banha VGndJ.d.as :po.cs mosmos, cujo trans:porte .ro.t fel <lo caiii.PO 
próx.J..ma .-i caixa õ.agua .relo -nm:r;>rJ.'1 r.nm:prac.or, ern carr:i.nbo ne sua pro:priedad.e. 

Pa sados alguns dias, José F. araujo e Manoel arcelino~ do Santos, 
vend.er-..ru ao mesmo :padeiro Lu.b: :.!..Lit: 3-J .:..atu.· : d 1.1 Y.IJ ~ dê: 2 qui .(·· ~: cada lata, 
•o .QOrem, tratav1:1.-s de lata3 :pe uonas~ vend.er :pelo :pre o baseado na ven-

d· de lat de 20 Quilos, descont' _0 o com:prador a di:f"erenç · existente entre 
., ta,:, de 2 :pa::-a 20 ~1j.los. 

Dio.n de :pois, Manoel :u:arcelino Santos, vendeu ao mesroo :padeiro Luiz mais 
6 la~as e banha de 20 quilos cada lata, marca "Ali!ANÇA , ~~ nreço de 70 000 
cada lata. 



Oontinuaçao 
Jr.--2. 

Passados 'mais alguns dias, José Francisco Araujo, em conjun~ com Manoel 
Marcelino, venderam ao mesmo :padeiro Luiz, mais 6 latas de banha, CUJO :peso 
os mesmos não se recordam. 

Em data que o carroc;eiro Fernandes Stadler não se recorda, foi :pelo mesmo 
trans:portado do caDII>O :proximo a alUdida caiXa dagua, e a mandado de José F. 
Araujo e Manoel Marcelino, 6 la tas de banha de 20 quilos cada la ta, e três di
tas com o mesmo ~eso, as qua.t s em virt ui e de ser mui to tame da no i te, fôram 
transportadas ate a casa o referido carroceiro e no dia seguinte o dito carro~ 
ceiro fez a entrega de 6 la tas na casa do padeiro I.uiz, e 3 di tas em casa do 
padeiro Arthur Reinbold, tendo êste ultimo :pago a Fernanles a importano ia de 
210$000, ,rela~ivamente ao preço da compra, cuja importancia .Fernames fez a 
entrega a Jose F. Araujo e Manoel Marpelino, que estavam es-perando, por cujo 
transporte, Fernandes diz ter recebido dos mesmos a im:portanci a· de 20$000 • 

Beferido carroceiro, Fernandes S~adler declarou que, logo que avistou as 
latas d.e banha no campo onde foi busca-las, desconfiou tratar-se de roubo,. mas 
como Já estava com a carroça carregada, f'ez o trans:porte e no dia seguinte a e 
entrega, confonne já di to. 

Arthur Reinbold declarou que comJ;>rou as 3 latas de banha em aJ;>reço por 
tratar-se de oferta feita por Fernandes que, sabendo que Fernandes Stádler é 
homem serio efetuou a com:pra a quem pagpu a imJ;X:>rtancia de 210 000. 

Passado mais alguns dias, em data 'lW José F. Araujo e Manoel Marcelino 
santos não :podem precisar, venderam á 6arlos de Paula dias, comerciar-.te esta
belecido nesta cidade, 15 latas de banha~de 2 quilos cada lata~cujo transpor
te foi tei to pelos meslJX)S mais ou menos as 22 horas, chegando a casa de Carlos 
de Paula Dias, b'ateram em uma janela, tendo o alUdido comerciante em :pessôa 
vindo abrir a mesma, recebeu a mercadoria e pagou a im:portanc ia de 52$500, ou 

· seja a razão de 3$500 a lata, tendo em seguida os mesmos se +atirado. 

Dias depois, o mesmo Jos~ F. Araujo vendeu J;>ara o mesmo comerciante, Car
los Dias, mais 15 latas de banha de 2 quilos cada lata, recebendo do com,Irador · 
igual importancia da venda anterior, ou seja 52$500. 

Passado alguns dias, José Teodorico LoJ;>es, vemeu para o mesmo comercian
te Carlos P. Dias, 3 latas de banha de 20 quilos cada lata e 2 caixas contendo 
60 J;>acotes de banha de um qul.lo em cada caixa, perfazendo as duas caixas o J;>e
so de 120 quilos, cUjo preço de venda Teodorico não se recorda. 

, , 
Dias depois, em data que Jose F. AraUjo, Manoel Marcelino Santos e Jose 

Te0dor1co não tenllam lembrança, em conjunto arrombaram um vagão, sendo que eil 
seguida roubaram do mesmo, 3 caixas de banha, cujo transporte das mesmas fize
ram diretamente do vagão J;>ara a casa de Teodorico que fica distante desta esta 
ção, mais ou menos WlS 300 metros, próxima ao triangulo sendo uma caixa conte 
do 3 latas de 20 quilos cada lata e 2 caixas contendo 60 pacotes de banha de l 
y_uilo em cada caixa. 

Dia seguinte, f'ôram as mesmas transportadas pelo chaufeur Fausto, digo, 
Justos ,Alves, :pura a casa de Carlos de Paula Dias a quan os mesmos venderam 
pelo preço de 135$000 cada caixa, tendo o com_prador J;>ara melhorar o seu nego
cio :pagp as três latas de banha pelo preço de banha em pacotes. 

Em data que José F. Araujo não se recorda, vendeu á Diogo dos Santos, 
+)és ta cidade, 2 latas de 'OO.nha contendO cada uma 20 quilos, e mais 9 quilos 
de banha avulsa, cuja venda foi :f'ei ta em três vezes, sendo a prinBira, 1 lata 

· contendo 20 quilos, a segunda, 1 lata com o mesmo peso e a terceira 9 quilos 
avulsos, sendo que as latas de 20 quilos :f'Ôram vendidas a 75$000 cada lata e 
a banha avulsa ~oi vendida ao preço de 3$5oo ao quilo. · 

roUBA E VENDA DE_l'ECIIX)S DIVERªºª 

José F. Araujo e Manoel Marcelino Santos, em data que não se recordam, 
.;.~.rrombaram um vagão de mercadorlas, roubando do mesmo diversos fardos de teci
dos, sendo que pelos mesmos :f'ôram vendidas oo judeo, David Manderma.n, 2 :peças 
de brim, sendo uma com 56 metros e outra com 40 metros. 

Pelos mesmos José Francisco Araujo e Manoel Marcelino dos Santos outro 
~~rfoi arrombado, sendo J;>elos mesmos e ao mesmo judeo, vendidos 18~,40 cen-



contil1uo.Gao rr. 3. -
-y:ímetros de mescla, cujo :preço não se recordamt parecendo-lhas oue venderam 
a l 800 o metro, cujo comprador z que s venieu no interior do a~uooo. 

Pelos mes.mof} José Francisco Araujo e Manoel Marcelino dos Santos, roi ven
dido ao~Sr. Jose Bolin oobrinho, comerçiante estabelecido nesta cidade, ,um sa
co de cera de abelhas contendo 57 quilos, pelo preço de 3 500 ~o quilo, c~o 
:paga.m3ntol parte :f"oi feita no dia da venda. e o restante no dia seguinte, :POiS 
alem da cera, aujo e aroelino ofereceram ao mesmo Rolin alguns quilos de 
banha, s.l.egando os medlll0S tel·tun mui ta banha para venderEm, Bolin desconfiou cta 
oferta e não com:prou nada mais de iarcelino e Araujo. . 

.M:§!RCADORIAS AP.BEENDIDAS 

Na casa de Arthur Beinbold .t'oi apreendida 1 lata de lrulP..a ccnt.endo 20 qui
los e mais uma lata contendo 3 'Dlilos de banha, mercadorias estas roubadas p:>r 
Josd Francisào Ara#jo e Manoel Marcellno doa Santos .. 

Na casa do comerciante. Car oR P Dtas f'Ôram apreerxl1das 2 peças de brim 
/ Com 64 metros e ~peças de tecidos de saia, sendo: 

1 peça com 8 metros 
1 peça com 10,40 oent. 
1 peça oo 11~50 cent. 

_!_]eça com 221 40 cent. 
4_,. """'5~,30 cent. 

Em ]Oder de Jos~ Te doric foi ap:rnerulido na oasa de sua :progenitora re-
oidcnte no bairro do ITado, mw· ici.:pio ó.e Itararé, 8 peças d.e tecidos de seda 
sendo: 

To·tal 
belga com 20 metro a. 

1 peça com 15 metros 
l peça com 4,50 cant. 
1 :peça com 4tp.30 cent. 
l 1>9ça com 12 70 cent. 
l :peça com 4 metro 
l :peça com 10,30 cent. 
1 peça com 13,20 caat. 

_!_]eça com 12,90 oent. 
-a- 79,90 cent. e maL~ uma peça de linho 

Em casa de José Teodorioo, dentro de um fogão fUncionando f'oi a:preendido 
2 cortes de br-lm com a metros cada. um e una :peça tecidos d.e seda can 9metro • 
Todas e atas fazendas .fôram ro tõadas :por Josá Teodorico I opos e Manoel dos San
tos. 

~ ' , A .~.erramenta usada :para a J.)raM.oa dos roubos jc.. relatado era um furador 
e ~ alicate de aço, sendo ue o fUrador foi :perdido no pateo da estação cer
ta ocasião que o meSlüos at~am, e o alicate encontra•s junto ro inquerito na 
Delegacia de :Polici • Para a :t"aoilidad.e do roulJo, logo de:poiSPtda chegada dos 
trens de carga eram os vagões de pref'erenoia escolhidos :pelos des:pachos de 
que se fazem aoom:panha.r, encarregando-se dêss serviço o munobreiro Manooo. Mar 
ca ino dos Santos, habi tua.d9 na _pratica do roubo d.esd.e 1930, ~:peca em que roo.
bou do a.rma.zem de cargas, nesta, 2 ternos de rou:pas feitas de uma oai-..r.a, dei-

, xando a mesma vazia, cujo roubo oo agora declarou ser autor • 

.t.t:m Virtude dos três im:plioados no arrombamento e roubo de mercadorias E}D
centraram-se recolhidos a cadeia publica nesta o~e, e nada mais tendo nos a 
tratar, damos :POr terminada a nossa incwnbenoia, ficando o inquerito a ser en
corrado , a cargo das altas au torj dadas locais. 

Assim senio, deixamos esta cidade, convictos de ue no desempenho da mis
são <.UJ.e nos f'oi confiada, fizemos tudo o que · estava ao nosso alcance. 

(a) Attilio Staleviere 
Investigador na 21. 

Saudações. 

Itararé, 4 de l~o de 1937. 

(a) Ik>ming>s de Assis Gomes 

~~~nal~ 
~s~ 

J.nve:3ti.gador nQ 30 



~DE DE VIAÇ AR~À SANTA C THARINA 

I N Q U E R I T O AD . INI STR T I V O Nl2 4 6 1 

DE DA 

--------"""-------
Aos vinte e cinco dias do mês. de l5a io do anno de mil novecentos e trin-

ta e sete, a hor doze, em o recinto de um carro de serviço estacionado no 

quadro da Estação de Itararé, linha Itararé-Urugu.ay, ond e se achavam reunidos 

os Srs .Marcial ~aciel,do Departamento da Via-Permanente;Nelson Westephalen , 

do Departamento Commercial, e J osé Flavio ffedeiros, do Departamento do Trafe

go,respectivanente, Pre s idente, Vice-Presidente e Secret rio da Conmissão, 

nomeada pela Portaria de 24 do corrente da Superintendencia. da Rêde, afim de 

apurar a responsabilidade attribuida aos empregados Sra. José Francisco Arau• 

j o, J':!a.noel 
, ~ 

rcellino dos Santos e Jose Theodorico Lopes, o primeiro e oulti .. 

mo com m~s de dez annos de serviços prestados a esta Rêde, relativamente ao 
... , 

furtos de mercadorias occorridos na estaçao de Itarare, conforme consta dos 

documentos annexos á Portaria, cuja falta se acha prevista na letra a) do 

Artigo 54 do Decreto Federal no 20. 465, de 10 de Outubro de 1931. Pelo Sr . 

Presidente foi declarado que se installava para os devidos effeitos, a refe

rida Commissão , que passava immediatamente a exercer as suas funcçÕes nos 

termos do regulamento em vigor; em seguida , por deliberação da Commiss ~ o , foi 

desig nada o dia 26 do corrente , en t re a hora. 16 e 17 , para ter logar nesta 
~ 

Estação, a audiencia dos accusados, e , em seguida a das testemunhas arrola-

das na referide. Portaria; providenciando o Sr . Secretario, innnedia.tamente, 

sob1·e as respectivas intimaçÕes e seu cumprimento . Outrosirn, a Comm.issão de-

liberou que quaesquer deligencias e outras providencias cohoer nentes ao pro

cesso, serão tomadas pelo Sr . Presidente, media nte despacho nos autos do in-

querito . E como nada mais havia a tratar , mandou o Sr. :Pre.::.idente lavrar a 

presente acta da qual , depois de encerrada, lida, achada conforme , vae a.s

signada por todos os membros da Commissão . Eu, José Flavio :Medeiros, servin-

do de Secretario a dactylographei 



~llZjJaaltta &traria de g:;,Po do .9/,ll{ó - YBo !Jra12de 

dDE DE VIAQÂ,O PARANÁ SANTA CATHARINA 

Itararé, 25 de Maio de '1937 

Illmo. Snr. 
... 

JOOE FRANCISCO 1E ABA.UJO• Guardiao • 

ITARAIÉ 

-INTIMAQÃO DE AOCUSADO-

Tendo si,do installada n ata o idade e nesta ua ama data, a 

Commiasão do Inquerit o AdministratiVO no 461, nomeada pela Super mtenoia da 

Rêde, pela :Portaria de 24 do oorrente, afim de apurar a vossa responaabili-
, 

dada r e la. ti vamente aos :furtos de mercadorias ocoorridoa nesta e st aqão. con-

forme consta doa dooumen toa annexoa á referida Portaria., pela presente :f:io ae - , INTIMADO a oanparaoer perante a referida Commiaaao, no dia 26 do corrente a - , hora dezeseis, afim de prestardes vossas deolaraqoes preliminares,apos haver 

das tomado o Cll.hec iment o da denunoia e doe dooums:1t os que a aoompa:nham, poden 

do vos fazer ao anpa:nhar da a"t.vogado ou serdes assistido por advogado 011 re

presantante do Syndioato a que partenoardea; e valendo a presente intimaqão 

para todos os demais termos do processo até :final, tudo sob pena de revelia. 
.. - ~ Sao testemunhas de aoousaqao, alem de outras ~e se t~rnarem naoessarias, os 

Sra. Abelardo Ximarelli e José Vicente. 

SCIENTE 



{[bpf;Jctl/l/!14 &!tada de Cl;,ro ão .Yàato - &í?to ral7cle 

RmDE DE VIAQÃO PARANÁ-SANTA OAT~INA 

Itararé, 25 de maio de 1937 

Illmo.sr. 

MANOEL MARCELLINO SANTOS - Manobreiro 

ITARARÉ 

I N T I M A Q Ã O DE ACCUS AD O 

Tendo sido installada nesta cidade e nesta mesma data, a Com

missão do Inquerito Administrativo n° 46l, nomeada pela Superintenden4ia 

da Re!e, pela Portaria de 24 do corrente, afim de a~rar a vossa respon

sabilidade relativamente aos furtos de mercadorias oooorridos nesta esta 
# 

9ão, conform.e const a dos dooument os annexos a referida Portaria, pela 

presente fioaes INTDl!DO a comparecer perante a referida Commi seão, no 
. , 

dia 26 do corrente a hora dezeseis, afim de prestardes vossas deolaraqões 

preliminares, após haverdes tomado conhecimento da denuncia e dos d.oou
mentos que a acompanham, podendo vos fazer acompanhar de advogado ou ser• 

des assistido por advogad·o ou representante do syndicato a que pertencer-

des; e valendo a presente intima~ão para todos ,os demais termos do pro-
, 

cesso ate f inal, tudo sob pena de revelia, são t estemunhas de aocusaqão 
" alem de outras que se tornarem neoessari ae, os era. Abelardo Ximarelli , 

e Jose Vicente. 

s o i e n t e 



~DE DE VIAQlO PARANÁ-SANTA CATHARINA 

Itararé, 25 de maio de 1937 

I1lmo.sr. 
JOSÉ THEODORICO LOPES- Foguista 
NESTA 

I N T I M A Q_!_Q DE A C C U S A D O 

T«ndo sido installada nesta cidade e nesta mesma data, a Commis

são do Inquerito Administrativo no 461, nomeada pela Superintendencia 

da Rêde, pela Portaria de 24 do corrente, afim de apurar a vossa respon

sabilidade relativamente aos furtos de mercadorias occorridos nesta ee

taqão, conforme vonsta dos documentos annexos á referida portaria, pela 

presente ficaes INTIMADO a comparecer perante a referida Commiseão, no 

dia 26 do corrente, á hora dezesete, afim de prestardes vossas declara

~Ões preliminares, após haverdes tomado conhecimento da denuncia e doe 

documentos que a acompanham, podendo voe fazer acompanhar de advogado 

ou serdes assistido por advogado ou representante do Syndicato a que 

pertencerdes; e valendo a presente intimaqão para todos os demais ter

mos do processo até final, tudo sob pena de revelia. são testemunhas de 
- ; accusaqao, alem de outras que se tornarem necessarias, os srs. Abelardo 

; 

Ximarelli e Jose Vicente. 

Sciente : 



R~DE DE 

PARANÁ SANTA 

V I A Ç 1 O 

CATHARINA 

INQUERITO ADMINISTRATIVO 
----~----------~----~~~~ 

TERMOlE DECLARAQÕES DE JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO -

~-~ 
. ' 

Aos vinte e seis dias do mez de Maio de mil novecentos e trinta e sete 
, 
a hora dezeseis, em o recinto de um carro de eervi·fO esta.oionado no quadro 

da estação de ITARARÉ, onde se achavam r eunidoe os mEmbros da commi ssão do 

Inquerito em topioo, pelo Sr. Presidente foi mandado apregoar o nome do soou .. 
, 

sado Jose Francisco de Araujo, intimado para esta audiencia; - e tendo o Sr. 

Secretario di aclarado que o mesmo se achava presente, assistido pelo seu advo 

gado Sr. Dr. Manoel Linhsres de Lacerda, foi . dado inicio a este termo do mo

do segllinte: -Perguntado qual o seu nome canpleto, estado civil, naoionali-.. ... 
da4e 1domioilio, tempo de eerv.bt, ocoupaqao e instruoctao? Respondeu: que o 

seu nome completo é JOsÉ· ~ABCISCO DE ARAUJO, casado, brasileiro, residente -no quadro da estaqão, contando vinte e quatro annos de serviqos nesta Estra-
... 

da, onde exerce a funcctao de Guarda nocturno, sabendo assignar o nome. Inter-

rogado sobre o que tinha a dizer can referenoia aos termos da denuncia, que 

lhe foram lidos e explicados, disse: • que, effectivamente, por ter sido ar

rastàdo por Manoel Marcellino dos Santos, viu-se mettid o nas o ooorrenoias 

de que trata este inquerito, porem, antes disso foi sempre um empregado exem

plar e aumpridor dos seus deveres; - que, de facto praticou oa roubos de que 

dão noticia os documentos do processo e que constam do relatorio dos investi

gaWores que procederam a aprehensão dos restantes objectos e das mercadorias 

que havia roubado dos vagÕes da IDstrada, de parceria oom MSLoel Marcellino 
, 

dos Santos e Jose Theodorico Lopes; - que, os roubos eram feitos nas noites 

em que o declar ante estava de serviQO no quadro da estaqão, pois, trabalhava 

uma noite sim e outra não; - que, se o onf'essa arrenpendido desse seu ao to e 
,. 

aguarda o pronunoianento da justiqa, pois que, ja foi feito o respectivo in-

querito Policial. E oano nada mais dis se e nem lhe foi perguntado, deu-se por 

findo este depoimento, que depois de lido e aohado ocnforme, vae a ssignado 

pelo accusa.do e pelos membros da Commissão, oom o advogado assistente •• :a:u,--

,~~~~~~~~~~~~~~Seoretario da Commissão, o dacrylographei e ass181C 
~ -
~~~~ J'/_J:__,~~~ .. 
i! ~~~-



~DE lE VIAÇÃO :PARANÁ SANTA CATH.ARINA 

I N Q U E R I T O ADMINISTRATIVO N° 4 6 1 

TERMO DE DECLARACÕES DE MANOEL MARCELLINO SANTOS 

Aos vinte e seis dias do mez de maio de mil novecentos e trináa 

e se~e, á hora deseseis e meia, em o recinto de um carro de serviqo esta

cionado no quadro da estaqão de ITARARÉ, onde se achavam reunidos os mem

bros da Counnissão do Inquerito em topioo, pelo sr. :Pres i ·dente :foi mandado 

apregoar o nome do a c cu sad o ÔEL MARCELLINO SANI' C5, intimado para esta 

audiencia; - e tendo o sr. Secretario declarado que o mesmo se achava pre

sente, assistido pelo seu advogado sr.Dr.Manoel Linhares de Lacerda, foi 

dado inicio a este termo do modo seguinte : - :Perguntado qual o seu nome 

completo, estado civil, naciDnalidade, idade, domicilio, tempo de serviqo, 

oooupaqão e instrucqão ? - Respondeu : • que o seu nome completo é MANOEL 

MARCELLINO SANTOS, casado, brasileiro, com 29 annos de idade, residente no 

quadro desta estaqão, cantando sete annos de serviqo nesta Rede onde de

sempenha as funcqÕes de manobreiro do pateo da estaqão, sabendo lêr e es-

crever. - Interrogado sobre o que tinha a dizer com referencia aos termos 

da denuno ia, que lhe f aram lidos e explicados, disse : • que, effectiva

mente, o acousado praticou os roubos constantes da relaqão annexa ao pro-
, 

cesso, tendo tomado parte, com Jose Theodorico Lopes, que era o possuidor 

do alicate de que se serviam para abrirem os vagÕes; - que, o declarante 
, 

partilhou dos roubos encontrados em casa de Jose Theodorioo Lopes, bem oo-

mo da banha apprehendida; - qu.e, taes roubos eram praticados de commum ac

côrdo com José The.odorico Lopes e José Francisco Araujo, nas noites em que 

o ultimo servia de guar~ião no pateo desta estaqão; -que, o declarante:foi 

arrastado á pratica desses actos pelo ~ardião José Francisco de Araujo que 

muitas vezes o foi chamar em sua oasa para praticar os roubos de que se oc

cupa este inqu.erito; - que o depoente se confessa arrependido desses actos 

para os quaes foi arrastado por uma fraqueza de sua parte, muito embÓra a 

sua senhora o tivesse prevenido das oonsequenoias desses aotos, visto que 

o declarante ganhava sufficientemente para se manter honestamente; - que, 

tendo sido feito o processo policial que se acha em andamento, espéra 0 

pronunqiamento da Justiqa, estando a sua defeza patriooinada pelo seu advo

gado. - E como nada mais disse nem lh f i 
e o perguntado, deu-se por findo es -



Folio 
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Inquerito administrativo n° 461 - Termo de declaraqões preetad 

pelo acousado MANOEL MAROELLINO SANTOS 

t termo, que depois de lido e achado conforme, vae aesignado pelo accu

sado e pelos membros da Commissão , com o advggado assistente. Eu ••••••• I 
/ ' 

~~~~~~~~~~~~~· Secretario da Commissão, o dactylographei e 

v// ( f~~~~-

/ 
TERMO DE DECLARAÇÕES DO ACCUSADO JOSÉ THEODORICO LOPES 

Aos vinte e seis dias do mez de maio de mil novecentos e trinta 

e sete, á hora dezesete, em o recinto de um carro de serviqo estacionado no 

quadro da estaqão de ITARARÉ, onde se achavam reunidos os membros da Commis

são do Inquerito em topico, pelo sr. Presidente foi mandado apregoar o nome 

do aoousado José Theodorico Lopes, intimado para esta audiencia; - e tendo 

o sr. Secretario declarado que o mesmo se achava presente, assistido pelo 

seu advogado ar. Dr.Manoel Linhares de Lacerda, foi dado inicio a este termo 

do seguinte modo : - Perguntado qual o seu nome completo, nacionalidade,es

tado civil, domicilio, tempo de serviqo, occupaqão e instrucqão ? - Respon

deu : - que o seu nome completo é JOSÉ TBEODORICO LOPES, brasileiro, casado, 

residente no pateo desta estaqão, contando 28 annos de idade e cerca de dez 

de eerviqos prestados a esta Rêde onde exerce a funcqão de foguista,eaben4o 

lir ~ e escrever. - Interrogado sobre o que tinha a dizer com referencia aos 

termos da denunaia, que lhe f oram lidos e expliaados, .disse : - que, o deala

rante foi por varias vezes convidado por Manoel Maroellino Santos e José 

Francisco Araujo, para tomar parte nos roubos que aquelles pratiaavam no 

quadro da estaqão, ha muitos annos, mas, sempre se recusou a compartilhar 

de taes actos; que, no mez de fevereiro ultimo, mais ou menos na época do 

Carnaval, o declarante se achava muito necessitado de dinheiro, quando foi 

procurado pelo manobreiro Manoel Marcellino Santos, em sua casa, o qual lhe 

propôz tirar de um dos vagÕes que se achava no quadro, uma caixa de banha 
f 

de 3 latas de 20 kilos cada; - que o declarante devido á sua situaqão pre

caria no momento, foi tentado pela proposta e de acaordo com José Marcellino 
, 

e Jose Araujo, retirou uma caixa de banha, que vendeu para o commerciante 

Carlos de Paula dias, dividindo o producto entre os tres; _ que depois desse 



Inquerito administrativo K0 461 - ContinuaQão do termo de 

declaraQÕes do accusado José Theodorico Sopas 

facto, foi novamente procurado por Manoel Marcellino santos que vonvidou. o 

declarante para tomar parte num roubo de um fardo de tecido, como de facto 

tomou parte, sendo o producto desse roubo apprehendido em sua casa, digo, 

em casa de su.a progenitora, residente no bairro do Serrado, e mais dois 

cortes de brim e uma peQa de tecido de seda, com 9 metros, apprehendidos 

no fogaõ de sua casa; - que foram estes os dois u.nicos roubos prat·icados 

pelo declarante, de commum accôrdo com Manoel Marcellino Santo ; -que ; o 

declarante não tomou parte no roubo das demais mercadorias que constam da 

relaqão annexa ao processo, sendo certo que os dois ou.tros implicados vi-

nham de ha mu.ito tempo praticando estes roubos, mas, o declarante não se 

encommodava com isso, porque nada tinha 
,. 

vida dos ou.tros dois que ver com a 

que andavam sempre com dinheiro; - que, o alicate de que fez uso,era de 
... 

propriedade do declarante e foi apprehendido pela Policia o mesmo nao acon-

tecendo com o furador utilizado para furar os lacres, o qual pertencia aos 

dois outros implicados; - que o declarante se confessa muito arrependido 

desse procedimento fructo de uma fraqueza momentanea e estimulado pela ne-

-cessidade que teve de lanQar mao de taes processos deshonestos para satis-

fazer compromissos. -E como nada mais disse nem lhe foi perguntado, deu-se 

por findo este termo, que depois de lido e achado conforme, vae aasignado 

pelo depoe?te e pelos membros da Commiseão, com o advogado assistente. Eu, 

,Sec r etario da Commissão, o daotylographei e as-

P signo.-

/ 



Folia ~!. 
/~~ 

Rêde de Viação Paraná-Santa Catharina ~ 
INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA 

, 
It rara 9 26 de maio de l :J37 

····Josrn····vt·cm T'.m·· · ·-····O·on~·er nt·e .... ... ......... ...... ........ . 

.... .. ... .'l' .. 'f . A: R "A R . É . 

INQUERITO ADMINISfRATIVO N.0 
. .. .. , .... õ .. -l ............ .. 

A.fim de prestardes vosso depoimmto perante a Commissào do Inquerito l'm topico, 

nomeada pela Superintendencia da Rêde para apu.rar ... 8 ... refJ OD-sabi·li.d.ade .. ·&t:tr.f.bu-id.a ... aos 

emJ''f"& -d-o·e .. · .. Jeeê-·· .. ·v·Ar-au-jo ,..... noa-1-... ..sa.nt.o .... .o .... J o á ..... rn .•. Lo.p.ea . .... r . ~ati.v.ament .. 

a e1t···t:ar·t ·os···d-e- .. ·m&N-8.d{)·r--ias ... -o.oc.orr.idos ... ;n@. .ta ... es. Qão..., .... o.onf.or.me .... a.ons.t.a .... d.a. ...... 

Po-r-t ri·a .. ·il·o .. ·-sr· . .. ... u erilt "end nte., .... .(lataâ- ... d.a .... 24 .. Q. .... ma.io .... oo.r rent.e ... :xxxx:xx.x .. 

"XX.x··.-~v·-·:Dn"1:"'·'X'.Z.XXXYXY~ X 'rX'X''I:~' ·X X':X 'XX:X .:X · XXXX'ltlr.i"·:XXX· · · :X.X·"' l!'XXX · ·· 

pela presente ficaes INTIMADO a comparecer em o cit"a ..... vi·nte .... 9 .... s-e-;ts ... .õe .. ma.i .o. co .r. nt.e , 

á hora ......... lS. .......... .......... e no local onde e dita Com missão estiver reunida em audiencia, ... n0 .... ear·r-o .. .. 

.. d-e-.. ·e -&l'·Vi'lo ... n.~ .... R .p. ... 2.,. .... &SJtacionado ... n o ... p.ate.o .... de.s.t.a. ... a .. t . , ~ o .... d.e .... It.-ª.r.Q..r.~ . ........... .. 

~~-· 
SCIENTE 

1 

-----·--dzu:--&~- -···-·····-····-· 
Data .... Xcf_~~fLc3,i'.- - --·-·-·--- ·--·---
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/ --:2b 
Rêde de Viação Paraná-Santa Catha rina~ 

INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA 

It raré, 26 da maio de 1 37 

......... J.be~ar.do ... .I1mar.e.l l .i ....... .. ........................ ............. .. 

... ..... .. l~a.?;:a.ii.o............ .... .. .. .... . ... .. ....... .......... ... .. ............. . ............. .. 

.. . Itararé .... 

INQUERITO ADMINISfRATIVO N.0 
..... 4 .... 6 .... l ... ...... .... . 

Afim de prestardes vosso depoimento perante a Commissão elo Inquerito em topico, 

nomeada pela Superintendencia da Rêde para apurar ..... a ... rasp.on abi1ida.de .... at.tr.ib . .uid.a ... e.o..s 

.am.pr.egado a ..... J.o.aé .... F ..•. ArauJ.o~~····· · ª-no e l ... .!!.Ss..n.:t .. oo ............ J)HHi. .... T. ~.LP.P..~- ~·L ..... ~ª.l.fl.~~.Yªmº.P..~.~-

-ª-º--'-·--·:t..~:119..$ .... 4,~ ... m~~9.~!º'=9.:r.~.ª~ ·······ºº-9.9r.r.~.4.<?.~ ... l.!Q.~~-~--- ~ª-~-~~ªº·~ ·-.. º ~.f.~ ..... ~ .. .. ~.cm.~.t;.~ ... ~.~ 
.~.~~.~~-... ~.~ ..... ?Ll..~.~~.:·ª·~--~ .... ~.~ ..... ~-~ .... ~.~ ..... ~~.!..~.~-~~-~- .... ~~.~ .. ! ..... ~.~ ..... ~~ .. ~ ...... ~~ ........ ~.~-~-~:: .... ~ .... ~.~-~ ........ ~ ..... ~.~-a-
.. ~.~6.º-.... ~ .... ~.~~~~.~ ..... '1..~.<'.':1.~~!':.~ .9.~ ..... ~.~-~.C?. .~ ..... ~ .... ?..~.! .~.~~.~.~ ... :~ .~ .... ~E.~ ..... ê?.:F .. ~!..~ .~-~ -~~~~-~~-~ .. ~-~?.0X 

, 

pela presmte ficaes INTIMADO a comparecer em o dia ........ Y~~~~ .... ~ ..... ~~-~ ....... ~~ .... ~.~~9 ..... ~~-~~~~e. 

á hora ........ ~a .•. 3CL. ........ e no local onde e dita Com missão estiver reunida em andienâa, .. n.o .... o.ar:r..c. ...... . 

..... J.ll.~.~ ..... .. ~~ª~~-º-~-~~-ªªº····~º ... P.ª-1i.~º .. · ·~~.~.~-~ ... ~.~.1i.~ .'J~º··~······ ................................. ....................................................... .. 
) 

= ··· ···· ·~~·~·~········· 
E DA COMMISSÃO 

SCIENTE 

......... :fi.-:d/z.~.b... .... :!&:~;tr?./!.:~. 
Data.&. .... ~~-?:~ ................................................... . 



REDE DE YIAOlO PARANÁ SA 11A CA'J.'HAH.LNA 

=I~N-'Q;x_;;.U---.E -'R;;.;;...,;;:I;._:;;..T._O~-=A-'D;;;_.,.;;;;;;M I N I S T R A T I V O N _0_....~4_6~1 

- A S S E N T A D A -

, 
Aos vinte e seis dias do mez de Maio de mil novecentos e trinta e sete, a , 

hora desoito, em o recinto de um carro de serviqo estaoionsdo no quadro da 

~staqão de lTARARÉ, onde se achavam reunidos os membros da oommiseão do in

querito em topico, pelo Sr. Presiden_te foi mandado apre goar os nomes dos ao-
, , 

ousados Jose Francisco Araujo, Manoel Marcellino Santos e Jose Thaodorico 
, 

Lopes, a bem ass im as testemunhas intimadas Sra. Abelardo Ximarelli e Jose 

Vicente; - e tendo o Sr. Secretario declarado que se achava presente o sr. 

Dr. Manoel Linhares de Lacerda, advogado dos accusados, e bem assim as tes

temunhas citadas, foi dado inicio á inquiriqão, do modo se~inte: -

-PRIMEIRA TESTEMUNHA-

JOS~ VICENTE, brasileiro, solteiro com 40 annos da idade residente no Hotel 

Lpastina, contando quatorze annos de serviqos prestados a esta Estrada, onde 

exerce a funo~ão de conferente de 2a. classe, sabendo lêr e escrever; - tes

temunha que prestou a promessa de .só dizer a verdade doque souber e lhe fôr 

pergantsdo a respeito do oaso de que trata este inquerito, cujas peqas lhe 

foram lidas e explicadas, sendiDl inquirida. disse: - que, quanto aos roubos 
. , 

praticados pelos aocusados Jose Francisco Araujo, Manoel Maroellino santos e 
, # 

Jose Theo·dorico Lopes, o depoente so sabe que no dia 24 de Fevereiro do cor-

rente anno, quando pelas nove horas da noite mais ou menos vinha para a esta-
_, "' N # 

qao. encontrou o guardiao Jose Francisco Araujo que conduzia um embrulgo de-

baixo do braço, que o depoente poude ver que era uma peqa de fazenda; - que, 

ao prestar declara~s na Policia, o aoousado Araujo confessou este detalhe;

que, quando o depoente trabalhava durante a noite na camposiqão de vagÕes, 
, , 

isto e, ate o dia 24 de Fevereiro p.passado, o manobreiro Mamoel Maroellino 

costumava vir quasi todas as noites procurar o manobreiro, digo, o guardião 
, 

Jose Francisco Araujo; - que o depoente julga que os accusados agiam dentro 
, 

do quadro na pratica dos roubos, somente nas noites que trabalhava de plan-

tão, porque costumava concluir o seu serviço até a meia noite e depois reti

rava-se; - que, o depoente soube que os oommerciantes que oompravam as mer

cadorias rou-.as dos vagÕes da Estrada, dentre os quaes se lembra dos nomes a 



. ' 

# 

Inquerito Administrativo n. 461 - Depoimento de Jose Vicente 

.. cont inuaqã9 ... 

de nomes Davi Mandelman e Carlos de Paula Dias, confessaram na Policia que 

de facto os accusados lhes venderam as mercadorias que foram aprehendidas. 

Dada a palavra aos accusados, por seu advogado nada foi requerido. E como 

nada mais disse e nem lhe foi perguntOO.o, deu-se por findo &ate de 'P oimento 

que depois de lido e acf:tado conforme. vae assignado pelo depoente e pelos 

,.-/ 

dactylographei e ,assignv •• 
/) 

os.-

·SEGUNDA 

da Commissão, o 

TESTEMUNHA-

BELARDO CHIMARELLI, arrolado com o nome de Abelardo Ximarelli, italiano, 

casado, com 44 annos de idade, residente no quadro da esta~ão, contando 

80 (vinte) annos de serviqos prestados nesta Estrada, onde exerce a fUncqão 

de Guardião, sabendo lsr e escrever; • testemunha que prestou a pràmeasa 

de só dizer a verdade do que souber e lhe fÔr perguntado a respeito do caso 

de que trata este inquerito, cujas peqas lhe foram lidas e explicadas, sen

d,o inquirida, disse: - que, com referencia aos roubos verificados nesta as-
~ , 

taqao o depoente ao sabe que na noite de 25 para 26 de Fevereiro do anno 

corrente, achava-se de serviqo como guardião e chovia torrencialmente, mas, 

não viu ninguem se approximar dos carros; - que no dia seguinte f oi chamado 

para. dar explicaqões a o Agente sobre um carro carregado de fardos de tecidol 

que apresentava vestigioe de estar mal sellado e que, feita a varificaqão 

do meal'lX), foi cQlstatada a falta de u't)) fardo; - que, naquelle mesmo dia en

contrando-se o depoente aom o conferente José Vicente, este diss Jra que na-
... # 

noite anterior havia enoantrado o guardia.o Jose Francisco Araujo cem uma 

peqa de fazenda Gtl abaixo do braqo; - que, depois disso o depoente fazendo 

indaga.qões veio a saber que o guardião Araujo havia vendido 40 kilos de ba

nha ao commerciante Diogo doa Santos; - que, depois de terem sido presos os 
, , 

accusados Jose Francisco de Araujo, Manoel Marcellino Santos e Jose Theodo-

rico Lopes, o depoente ouvio dizer que os mesmos haviam vendido maia banha 
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Inquerito Administrativo n. 461 - Depoimento de Belardo Chimarell~ 
--- Cont inuaq~ -

ao oommeroiante Carlos Dias e fazendas ao Sr. David Manderman e outros; que 

tambem ouvio dizer que os ~usados havia trane~ortado trais fardos de teci

dos para o bairro do Cerrado, onde foram aprebandidas diversas peqas de fa

zenda, pela Policia, oujae mercadorias oe aooueadoe confessaram no inqueri

to policial que haviam roubado doe vagÕes que ficavam durante a noite no pa

teo desta estaqão; - que, o depoente tem soienoia de que os aoousados oonfee 

saram a aatoria doe roubos partioadoe nas noites em qne fioava de guarda o 
- , guardiao Jose Franoisoo de Araujo. Dada a palavra a~aoousados, por seu ad-

vagado nada foi requerido. E oomo nada mais disse e nem lhe foi perguntado, 

deu-se por findo eetà depoimento, que depois de lido e aahado conforme .. vae 

aasignado pelo depoente e pelos mEmbro e da Commissão, bem o ano pelo advogado 

Depoente.-

C r ~ L U ~ Ã O 

~endo s do ouv ' a s testemunhas arro _ s, o s e autos oonc usos ao 

~r . 1re den e par de iber~r re ap 1 to; do ~. par11 o n r , a··r es 

R E C E-
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Inquerito Administrativo n. 461 - Continuaqã~-

RECEBIMENTO 

aos trinta d.ias do mz de junho de mil novecentos e trinta e sete, recebi 

das mãos do Sr . Presidente este proces s o, com o despacho r ·etro: do que, pa

ra constar, lavrei este termo, que dactylographe i e a as igno ~tiif'i: · 
/~aro. 

CE R TIDÃO E JU1~TA D A 

Certifico que, em cumprimento ao despacho retro dco. Sr. Presidente, nesta 

cidade de ITARARÉ, e na data infra, intimei as test emunhas indicadas no re

ferido despacho, conforme copias que adeante se veem e bem assim fiz scien

te aos accusados em suas proprias pessoas da designaqão da audiencia, do 

que bem scientes ficaram bem como o seu advogai o Sr. Dr . Manoe 1 Linhares de 
, , 

Lacerda. O referido e verdade e dou minha f e de Secretario, que dactylo·gra- · 
/ . 

phe i e assigno, ~ ;aÓ.,Qt=~:;::::> 
~ -===:L---- I . 

, 
Em Itarare, 14 de .Julho de 1937 
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Catharina · 

INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA 
, 

Itarare . 14 d J~ de 1937 

................ JQ.aq\1-!ro ... .AªJ~J~t .Rlb.~. ~r..Q ................................. . 

.. ..Ag.ent.a .... da ... e ata.q.ãa ........ .............. .............. .. 

, 
. . . .. .r .. t a r a. r e . 

INQUERITO ADMINISfRATIVO N.0 
......... 4 .... 6 .... 1 .......... . 

Afim de prestardes vosso depoimento perante a Commissào do Inqt~erito em topico, 

nomeada pela Supcrintendencia da Rêde para apura r ...... ª .... +.'~ .~pg;p_e~ Q.tlt.ª=~-ª--~ .... ~].~-~1~.~~º=-ª ........ .. 

.. ~Q.~ ...... ~!P:P..~-~-g~~g-~ .... ~Q.~ .~ ..... ;F~-~-~-~-~ -~ .o .. A.~ S:~ .J. o . !. .M~.~-~-~.?:: ... M..~ ~~? ~?.. ~ ..... ~ J.?.~ ~- ... ~. ·--~-~:P~ .. ~.L .... ~.~-

..... ~-~~-~!.~~~-~ ~-~-- .. ~~-~ .... ~-~.!..~ .~~ .. A~ .... ~~.r.~.~-~0!; ~~~ .... ~.~. ?.! !~.~ .?.f!J .. .. ~~-~~-~- .. ~ .. ~~~9.~.~ .. -- ~~-· .!~.~.~

...... ~.$, ... <le ..... fil9Q9~ei,p oom 0.!3 ... dooumento!3 .... <Iue aoompanh:~am a P9.J;t~~~ do ar~ ... 

. Sup.e.r..int .. enden te • x.ltXX;IS:UX~~~JOOtxx:pc.JQ:JQrxx;xxxJr:xxx:xxnJQCX~lt':a: . 

pela presente jicaes INTIMADO a comparecer em o dia ........ U.INZE ... .DO ... "'·O! ~ .T3 .... , ?, ................ .. 

á hora .......... .. .VíL .......... e no local onde e dita Com missão estiver reunida. em audien.cia, .. no ... r.e.o .. mt.o 

.......... llm .... c.~.IT.QQ.... .. .. .s . . r.v..i . . a... .t. ~ .. io.n.M.a ... n.o .... que.d.r.o ... d. .ta. ... st..a ... . o.o . .., ............................. .. 

( areia ~el) 

TE DA COMMIS AO 
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Rêde de Viação Paraná-Santa Catharin 

INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA 

Itararé, 15 de julho de 1937 

§í'fmo. cf'nr. 

Higyno Camargo 

... ~.~-~.:.1~-~u~~~-~-~ ---~-~- ---~~-~-~~~-~ ....... .............................. . 

~ 

...... . I ... t .... a .. :xz: a .. r e . 

INQUERITO ADMINISTRATIVO N.0 
.... 4 .. § .... ~ ............. .. 

Afim de prestardes vüsso depoimento perante a Comrnissão do Inqu.erito em topico, 

nomeada pela Superintendencia da Rêde para apurar ..... ~ ... ~.~-~.l?.~~-~~!?..;.~~~-~~~ .... ~.~~~-~)~.;.4.~ ... ~.2.~ 

~~J.?..:~.ª~-~-~.S. ... J~.~-~ ..... ~.::~~-~-~.?. .~ .... ~~.~~.9. .. ~ .... ~~~~-~-~- ... ~. ~--~~-~-~-~ ..... ~ ... J~.f!!.~ ..... ~.~ -~~.e s ! .... :: .~.~~~.~-~ 
vamente aos furtos de mercadorias oocorridos nesta estanão de Itararé de 
- .................... .. ........................ .... ................... . .... ..... .. .... . .. ......................... ............... ............ ............................... :~ .. .. ............. ......... ............... .. 1.. .. . 

acoôrdo com os documentos que acompanharam a portaria do ar. superinten~ 
oouoooo•o•o• ... •oooo>oooooooooooooooooOOo•ooooooooOoooooooHoOo•oooo oooo.••oooo "'''''''''''''''''''' O•o•••• ••o•••o>oooooooOooooooooo-oooooo oo o .. ooooo•ooooooooo oooooooo ooooooooooooooooooooooooooooooooo••o•ooooooooooooooooooooo•o• oooooooooooooo•oooooo.o•••O•oOooO+• 

d~nte --- ,--- -------------------------------------------------------------

pela presente ficaes INTIMADO a comparecer em o dia ......... ~~-~-~-~~ ..... P.Q ... 9.9.!W~.~-~-~ .. .. ~.Z ............... .. 

· h N ° V E l l d d. C · · 'd d' · no recinto a ora .................................... e no oca on e e tta ommzssào esttver reum a em au tenc~a, ................................... . 

~~ ... -~ .... ~.~~-~~ .... ~.~- .... ~-~-~.Y.~~-~ .. --~-~~~.9J9.Aª9:9. .... ~9. ... P.ª=~ -~-º-···ª=~L.~.ª~ª-C(·ªº ·· -~-ª ... 1~·ª*-ª;r-~ .. ! ................. .. 

. 
C<~~ l<.ar~ .. ............ . .............................. .. -..... ............................... . 

(Marclã aciel) 

PRESIDEN'Y DA COMMISSÃO 

SCIENTE 

·--·-·····-í/~~~~-········ ····· ········· ······ 
Data ...... .!~.1..f:/.~}l:: ............................................................... . 



Folia ........ , ............ .. 

~ 
Rêde de Viação Paraná-Santa Catharina~ 

INTIMAÇÃO DE TESTEMU HA 

Itararé, 15 de julho de 1937 

§rtno. &r. 
... ~~~-~ -~-~-~ ?. .. -~-~ -~-~-~ ............................................................... .. 

.. )~~-~.~ .. ª~ -~-~~~·~ªQ...... . ......................... .............................. . 

' Itarare .. .. . .. . .. .. ·~""'.. . . . .. . ... 

INQUERITO ADMINISfRATIVO N.0 
..... ~·-·ª· ... +. ............. . 

Afim de prestardes vosso depoimento perante a Commissào cio Inquerito em topico, 

nomeada pela Superintendencia da Rêde para apu.rar .. ~ .... ~~-~P.~~-~-~1?. .~!.!.~.~ª~ .... ~~-~.!.. ~P.P:.!.~.~ .... ~~-~ -

.~~;p:.~.~-~-~- ~ -----~?..~.~----·~:'-~~-~-~.~-9. ... A::.~~-~.?..~ .... ~~-?..~.~ .... ~.~--~-~-~.? .. ~ .... ~ ..... !~.~-~ .... ':P. .· .;L..~~-~ -~-! ..... r..~~-~-=· 
·~-~.Y.~~-~-~~-~ - ... ~?.~ .... ~~-~-~~ .... ~~ ... ~~.!.?. .~~-~ -~.~.':t.~ ... ?. !?. .~.?.~!~ .~-~·~ ···~·~·~·~-~ .... ~-~~~·ç·~~- .. ~~- ... ~~~!..~:r:~ .• 

-~-~ ..... ~.~ -~~-~-~-~ ..... ~. ?..~ .... <?. .~ ... ~?..<?. .~;tr!-~~~.?.~ ..... 9:.~.~ .... ~?. . .9.~P.~.~-~-~-~~~ .... -~ ..... ?..~!..~.~!..~ .~---- ª-g ..... ~~-~ .§.~P.~.~ iA.-

pela presente ficaes INTIMADO a comparecer em o dia ........... .' ... Y. .. J ...... ~~ ... P..9 .... cog_~~-~$ .... ~.Z ......... .. 

· h N O V E I l d d' C · · ·d d: · no recinto a ora .................................... e no oca 011 e e ~ta omrmssào esltver reum a em au .tencta, ................. ................. . 

. ~~-- .. ~~:.:?. .... ~~ .... ~.~.:!..~.~.9. .... ~.~-~-~~-~.?.~~-~.? .. .. ~.? .... P.~~.~-~---~-~---~ ·~-~-~ -~~g ____ ~e ..... ;J;.~~~-~~~. ~ ........................ . 

. , fJ~ENTE ~ 

w;.~····;~··y~a,;::z 
Data ..................... a&:~ .... l.J .......... / ..... .... j~;: 
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INQUillRITO ADMINISTRATIVO N~ 4 6 1 

A S S E N T A D a 

qninze dias do mez de jnlho de mil novecentos e trinta e set , 

á hora nove, no recinto de nm carro de serviqo estacionado no qnadro da 

estaQão de ITARARÉ, onde se achava rennida a Commissão do inqnerito em tó

pico, pelo sr. Presidente foi mandado apregoar os nomes dos accnsados José 

Francisco Aranjo, Manoel Marcellino doa Santos e José Theodorico Lopes,pre-

viamente intimados, e bem assim os das testemnnhas intimadas, ara. Joaqnim 

Assis Ribeiro, Higino Camargo e Francisco Stege; - e tendo o sr. Secretario 

declarado qne se achava presente o ar. dr. Manoel Linhares de Lacerda,advo

gado dos accnsados, que protestou pela juntada da procuraQSO dos accusados, 

por occasião da apresentaqão da defesa, e bem assim as testemunhas intima

das, srs. Joaquim Reais Ribeiro, Higino Camargo e Francisco Stege, foi dado 
, -inicio a inquiriqao, do modo se uinte : -

- T E R C E I R A T ' ~ T ~ M U N H A -

JOAQUI AS SIS RIBEIRO, brasileiro, casado, com 46 annos de edade,residente 

no qnadro desta estaQão de Itararé, cantando 28 annos de serviQOS,dos 

quaes 7 na E.F.Sorocabana, onde exerce a funcQão de Agente de la.classe, 

sabendo lêr e escrever; - testemunha que pres tou a promessa de só dizer a 

verdade do que souber e lhe for perguntado a respeito do caso de que trata 

este inquerito, cujas peQas lhe foram lidas e explicadas, sendo inquirida, 

dia se : - que, em fevereiro deste anno, o depoente teve conhec imanto de que 

havia sido ronbado um fardo de tecido da factura no 46.014, de 19 de feve

reiro de 1~37, de Barra l!'unda a Sengàs, porque tendo recebido da .aoencia da 

E.F.Sorocabana mediante a respectiva conferencia o dito fardo, foi constata. 

do posteriormente q roubo, depois de t r dado entrada em nossos vagões,quan. 

do no pateo desta estaQão; - que, tambem teve conhecimento de que faltaram 

3 fardos de tecidos das facturas nrs. 249, 605 e 858, de 9, 14 e 21 de aar-

qo do corrente anno, as quaes se destinavam a Barra Funda e procediam de 

,/ - -Jaragua, cuja falta foi notada na conferencia do vagao nesta estaQao, por 

occasião de serem entregues á Sorocabana; - que, foi verificado tambem a 

falta de 2 CXS de banha da factura n° 903, de 18-1-37, de P.Grossa a Barra 

Funda, cujo processo depois de correr os seus tramites, chegou á conclnsão 

de que haviam sido roubadas nesta estaQão; - que foram estes os roubos que 



Inquarito administrativo n° 461 - Depoimento da tastamunh~ 

Joagui.m Ribariro de Aiêie - Continuaqão· 

o depoente teve conhecimento officialmente de terem sido praticados nesta 

esta~ãa ; - que, outros roubos de banha que se deram nesta estaQão,o depo

ente não teve conhecimento, porque as faltas eram verificadas depois doa 

vagões passarem para a Sorocabana completos e lacrados; - que o de~oente 

por occasião em que se procedia ao inquerito Policial nesta cidade sobre 

os roubos em questão, soube que os accusados confessaram a autoria dos 

mesmos, cujos r~ubo~raro praticados da connivencia uns com os outros e o 

producto ara dividido entre os accusados; - que foi depois da confias ao 

· ' dos accusados, que o depoente teve c cnhec iment o de que para agirem no qua

dro desta estaQão sem despertar suspeitas do depoente e de outros emprega

dos, os accusados procediam da seguinte forma : quando o guardiao José 

Francisco Araujo ficava de serviQO nocturno, o foguista José Theodorico 

Lopes, de accordo com o manobreiro Manoel Marcellino Santos, afastavam das 

vistas do pessoal de serviqo no quadro, o vagão que pretendiam violar e 

assim o faziam desprendendo cuidadosamente o lacre das portas, para depois 

tia roubar a mercadoria que lhes convinha, relaorarem o vagão com rum alioa• 

te oommum, de propriedade de ~osá Theodorico Lopes; - que, como o proprio 

guardião José Francisco Araujo era o encarregado de fazer a verifica~ão 

-dos lacres dos vagoes que pernoitavam neste quadro e agia de accordo com o 

manobreiro que possuía as facturas correspondentes aos mesmos -vagoes e 

ainda com a connivencia com José Theoi odmrico Lopes, que manobrava os car

ros durante a noite, nao podia o depoente ter tido conhecimento das irregu

laridades, uma vez que todos se mancomunavam pa.r a pratical-os; - qm:e,o de

poente nunca poude suspeitar que os ac cusados fossem os autores dos roubos 

praticados e que vieram ao seu conhec imanto depois do inqueri to policial, 

porque apparentemente os accusados viviam .modestamente de accordo com as 

suas posses; - que, segundo ficou apurado no inquerito policial, o depoenée 

teve conhecimento de que os receptadores dos roubos de tecidos e banha aram 

os commerciantes desta praQa, David Mandermann, Carlos de PaUla Dias e Luiz 

Cuono, os quaes foram colhidos tambem no processo criminal; - que,em~Jra 0 

depoente tenha tido communicaQão da que a sua transferencia desta estaQão 

para a _de Mafra tenha ligação com o caso dos roubos, declara que em absolu-

t o nao podia se aperceber a·os mesmos porque a or anisaqão que tinham os 
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digo 
aocusados para~ aocusados, era perfeito, de modo a nao deixar vestigios 

nesta e s tação, pois as faltas eram constatadas depois dos vagÕes serem en

tres á Sorooabana.Dada a palavra ao advogado dos accusados, por elle nada 

foi requerido. - E como nada mais disse e nem lhe foi perguntado, d.eu-se 

por findo este depoimento que depois de lido e achado conforme, vae assig

nado pelo depoente, advo gado dos accusados e pelos membros da Commissão. 

Eu, José Flavio de edeiros, servindo de Secretario, o dactylographei e 

't U A R T A T E S T M UNHA 

HIGINO CAMARGO , brasileiro, casado, com 51 annos de idade, residente em 

Itararé, contando 24 annos de serviços prestados a esta Rede, onde exerce 

as funcções de 1° escripturario do Departamento Commercial, sabendo lêr e 
; 

escrever; testemunha que prestou a promessa de so dizer a verdade do que 

souber e lhe for perguntado a respeito do caso de que trata este inquerito 

cujas peqas lhe f<ram lidas e explicadas, sendo inquárida, disse : - que , 

n~ez de janeiro p . passado o depoente recebeu um proce s so de reclamação 

r efer ente á falta de trais fardos da fazenda que destinavam-se a Barra 

Funda e procediam de Jaraguá; - que fazendo indagações o depoente veio a 

ter conhecimento que o carro que os transportou a esta e staqão tinha um 

lacre de Sengés ao ser berto aqui, portar. to afigurava-se que a falta ti

nha se regi strado entre Sen és e esta estaqão de Itararé; - que, como ti

vessem apenas quatorze volumes dentro do vagão que trouxe os trais far õs 

de tecidos e o Agente de Sengés tivesse affirmado que os havia contado na

quella estaqão , por occasião da de scarga feita alli, ficou positivado que 

a falta tinha se dado nesta e staqão; - que, m ste inter in recebeu o depo

ente nova reolama.Qão sobre duas oaims de banha que haviam d esapparecido 

e notada a falta quando foi feita a conferencia do vagão nesta es t ação;

que, logo dep ois verificou-se a falta de um fa rdo de tecidos de Barra ~un

da a Sengés , da factura n. 46148 de 19/2/37, um fardo de tecidos de Pont 

Gro a a Barra Funda da factura n . 965 de 16/2/37 e outro da mesma especie 
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de Ponta Grossa a Barra Funda da factura n. 905 de 16/2/37 e finalmente um 

sacoo de oera· de abelha la factura n. 99 de Canoinhas a B~ra Funda de lO de 

Outubrp de 1936; • que, a vista de ssas faltas serem constatadas nesta esta-

qão o depoente tratou d ' v:r in 1:011d ig1:1~ CI:$ em torno do pessoal daqui e te-

ve mas vistas sobre o manobreiro Manoel Marcellino dos Santos, que apesar 

de ganhar relativamente pouco, traja•a-se como quem estivesse mui to bem,pois 

em um dia de chuva o viu de camisa de tricoline de seda, oal~ado de 75$000 

e roupa de casem ira; - que fazendo pe sq ui zas, notou que a fa.milia tambem se 

vestia de aeda e andava muito vem de fmanqas; - que, indo procurar saber 
, 

como procediam com referenc ia a banha que faltav a , teve o depoente que saber 

do oommerciante Carlos Dias era quem eanprava as lat as que os accusados lhe 
, 

levavam; - que agindo de accordo com a policia de Itarare e invest~gadores 

da policia do Paraná que tiveram autorizaqão par a trabalhar nestacidade, o 

depoente conseguia descobrir que os accu sadoa a giam de oommum acco rdo no pa

teo desta esta~ão, pois o guanião José Francisco Araujo, nas noites que es

tava de serviqo, de acoo rdo com o manobreiro Manoel Marcellino &apas e o fo-
, 

guista Jose TheodoricoLopes cuidava do,pateo emquanto aquelles com um alica-

te abria os ca r ros e dellea retirava as mercadorias que lhes interessavam, 

porque o manobre ir o tinha as facturas na mão e sabia onde levar os vagÕes 

para trabalharem sem serem percebidos; - que o depoente assistia a confissão 

dos trais a:l: cu sa.dos na policia, .tarante varias testemunhas, que declararam 

como agiam e onde vendiam as mercadorias roubadas durante muito tempo nesta 

estaqão; -que, pelo modo cano faziam os aocusados era quasi impossivel per

ceber, porque abriam os sellos cem cuidado e os repunham novamente, depois 

de terem sido conferidos os carros e de serem pomptos para entrega á Soroca.

bana; - que, segundo o depoente está informado, os roubos de banha foram 

bem avultados durante o anno f :indo, pois a Sorocabana chegou a ter prejuizos 

de quai vinte e o:i.nco contos com as faltas de banha que se verificaram em 

-vagoes que transitaram por esta Estrada. cmm des~ino a Barra Funda; - que,os 

outros roubos não foram percebidos pela forma como agiam os accusados, sem 

deixarem vestigios da violaqão; - que o depoente sabe que os accusa.dos foram 
processados pela policia e que o 

pr ooesso se acha em andamento. Dada a paJa-
aos scousados, por intermedio do seu advogado, 

por elle nada foi requeri·lo. 
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E como nada maia disse e nem l he foi perguntado, deu-se por f indo este depo 

imanto, que depois de lido e achado conforme, vae ass ipnaio pelo depoente, 

advogaio dos soou se.dos e membros da Commi ssão. 

Secretar i o da Commis são, o daotylogr aphe i e a a 

I 

T U N H A 

FRANCISCO STEGE, brasileiro, casado, com 37 annos de idade, residente nesta 
~ ; 

oi dada de It arare, contando mais ou menos 20 annos de erviQOS ptt·estadoa ao 

nesta Estrada, onde tem funcQão de fiel da estaeio, sabendo lêr e escrever;

testemunruwque prestou a promessa de só dizer a verdade do queySouber e lhe 

fôr per untado a respeito do caso de que t rata este inquerito, cujas peQaS 

lhe foram lidas e explicadas, sendo inquirida, disse: - que, com referencia 

aos roubos que se deram nesta estaQã.o, pe loa quaes são accusados os emp reg -

dos Manoel Maroellino dos Santos, José Francisco ~raujo e José Theodorioo 

Lopes, o depoente nada sabe de positivo, a não ser pelo que tem ouvido dieer 

pelos que acompanharm o preces o; - pelas informaQÕes que teve o depoente, 

os aecusadoa confessaram na policia a autoria dos roubos de que tratam este 

inquerito, especialmente ~os volumes de que trata o relatorio policial;-que 

segundo o depoente sabe, os accusados agiam do seguinte modo: quando o guard ~ - ; ao Jose Araujo e atava de se rviqo nooturno, o accusa.do Manoel Marcellino dos 

santos, que era manobreiro e tinha oonhec :imanto das factu:ras dos carros qae 
; 

ficavam pernoitando no quadro, de accordo com o foguista Jose Theodorioo Lo-

pes afastava o carro que lhe interessava para fora das vistas do pessoal do 

quadro e abriam os lacres com um furador e depois de violarem-no e retiraram 

o que desejavam subtrahir, to rnavam a lac r ar as portas, usando um alicate 

commum, de modo que ninguem podia se aperceber das faltas senão depois que os 

carros eram abertos na Barra Funda e outra qualquer estaQão desta Rede, qaan

do os carros procediam de S.Paulo. Dada a palavra ao advogado dos accusades, 

por elle nada. :foi requerido. E cano nada mais disse nem lhe foi per untado, 

deu-se por !indo este dep oimento, que depois de lido e achado conforme, vae 
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assignaio pelo depoente, advogado dos accusadoà e membros da Commissã.o. -

~~~~~~~~~~~~?JSe c:retario da Commissã.o, .o dactylographei e as-

epoen 

í-~ ·~ _/ ~ente.-
CONCLU Ã o 

Na mesma data fa~o estes autos conclusos ao Sr. Presidente, para deliberar 

a respeito; -do que, para ccnstar, lavrei este t ermo, que da ctylographei e 

aas igno, ~· ~-~c':'='e- Secretario.-

~ -f4trt.. 
~lãt~dr ~ ~~ ~ ~? JZ-;_ o-r~-

.,.., o - . e~f:;;. 6- ~· </ .CC-tL-! eL~ 
(! t.-<.1/õ ~ ~ ..... q -t..<. I 

Ol 4 ~ ~ r a... ~ r ~ :1.-U- ,p...d-? =--- ..t!!~,a ~ J! v:> 
- ~ e(_~ / . ~-<>-

_h~ c:-< i ~~ ~ ~ .<f-"-
/ • ~ <~,__ , I r .i , ~L c:Ú ~ 7 s l 

~ _.t, ,_~~" ~ ~-<,L~ CU.;. Q A 

__.,/'_f/Jo-4..A. u ~~ .1!: <;> 

R E C N T O 

Na mesma data recebi estes autos das maos do -para 

tar, lavrei este termo, que dactylographei e ass i 

T~RMO DE AS::i iGNAÇÃO DE P HAZO PARA A D,.FESA 

Em o.umpr imEilto ao despacho supra, do Sr .• Presi dente, e de accordo com o que 

manifestou o advogado dos accusados, aos quinze dias do mas de julho de mil 
, 

novencentos e trinta e sete, nesta cidade de ITARAR , abro vista deste pro-

casso, pelo prazo de CINCO dias, dentro no qual pod rá apresentar defesa ar

ticulada, juntar documentos e arrol ar testemunhas até o maximo de s .. ~m 

virtude do que, para canstar, lavrei este termo, que vna assignado pelo ad

vogado doa accusados Sr. Dr. Manoel Linhares de Lacerda e p•r mim, Secrdario 

da commissã.o, que o dactylographei e 

C O M V I T A 
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Certifico que , aos dezoito dias o rnez ne julho ~e mil nov c ntos e trinta 

e set , nesta ci ade de ~uri tyba , recebi a efesa o o.ccus os , ass.igno.da 

pelo ;jr. Dr . an el Lir. ares ne Lacer a , em uma folha manuscripta , conforme 

a eante se v e que a eote se jun ta. O re:feri o é verdade e dou minha fé 
~ . 

de 'ecrEiltlrio , que a dact,ylo ,raphci e aosig:no . ~· ~ ~ 
~-? ~ 

C O N C L {,I_S _ _Q 

os vinte àe julho de mil novecento~ e trinta e sete , nesta ciõ de de Cu-

rityba , faço estes autos de inquerito administrativo conclusos o or. Pre -

st ente , par os deviilos ins; no q_ue para con..,to.r , 1 vrei este t rmo , que 

dactylo ,raphe i e 

R ~' C E B I M N T O 

Na m srn nata suprn , re cebi ates autos õe inquerito a ini s tr tivo, das 

rn <" os do vr . Presinent , no que , pnra constar , lavr i este t e r o , que ac -

tylogr ohei ecretario. , 
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. CERTID O 

Fo1io ~6' 
~2 

(9Jj: 

Certifico que, em cumpri ento ao nespacho retro , o Sr. Presi ente, me di

ri i & ci ade de Itarar~ onde resid o Sr. Dr. M noel Linhare · de L cer a , 

e sendo a1li, intimei em sua propria pessoa, do te6r do referido despacho, 

o qu 1 bem sei nte ficou e promctteu providenciar dentro no prazo estabe

lecido. O r feri o é verdade e . dou m~ru1a fé de ecretario, que acty1ogra-
/ . 

phei c assigno, ~~· ~~ 

~~m Itararé, 13 ~e gosto e 1937 • 

J U N T 

os qu torze ias o mez de gosto ne mil novecentos e trinta e sete, nes

ta cidade e I tararé , junto a estes actos c inquerito a ministrativo, o 

instrumento de pro uração que foi entregue pelo B • Dr. Manoel Linhares de 

Lneerdo, attcnàen o á int fio suprn;c mo a eantc se vê;- ~o u , p ra cons 
/ . 

tur lavrei esLe termo, que dactylographei e assi~~z!"::5;;"~ 

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

C O li C L U _Q 

os vinte e s is dias do mez de osto e ni1 novecentoe e trint e s te, 

n sta cidade de Guri tyba , faço estes autos conclu os ao Sr. residente ,não 

o tendo feito antes, por se achar o mesmo ausente em serviço e inqueritos 

na 11nh o QUe para constar, 1 vrei est t rmo , que dactylo raphei e as~ 

" . 
1/~·~ecretnrio.-

c o_c_~-º-

~m Curityba, 26 c go to ne 1937 

.. 
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L A T o 

PnOCES ITO 

A ~uperintenaencia da êde, -omeou a ,oJnmissao no fim asa i nada, ela 

~ort ia e 24 de maio p.pass do, fim de a u~a n res onsabilidade attr ui-
~ 

da uo::J em regados Jo.;t.. 'ruuci co aujo, ~ noel rcellino n os e J é "'heo 

-doric.:o .Lopes, relatjvamente aos fu toa de mer.caaorias occorridos n est çao 

'de Itararé, conforme consta dos documen os annexos á referide ~o tari (fie.2/l~ 

Feitu a install ção dares ectiva onnnissao apur dera, e 25 daquelle 

mez, no ro rio local (fls . l5), foi desi·nado o diu 26 para ter log~r s udi 

encias do accusados, os quaea, se do in imados {'la .16/18), com >arecerorn 

-com anhados de um aa 'O do e prest r m as declar oea c~ ue se vee de flf3 . 19 

ua ue 22. 

Jen o intimad s as testemunh s arroladas ,(1'1 .23/24-), est s com ar ce -

r m no e prazam nto e os seus de oimen os foram tomados or termo a fls . 25/27, 

sendo nssistidos pelo advogado d-os accusadoe, sr . dr. r·uoel .Linhares de .L-

cerda . 
endo surgjdo a necessidade de serem ouvidos os srs. Joaquim .sais 

beir , Agente da estaçao; Iygino Carnar~o, encar·egado d 3a. ec o de ecla

açÕes e 'rt:.nc1s o tege, fi ' 1 d· estn; - 1 de lt ruré, em occasiao o .ortuna, 

for os mest os in imados, e bem assim notificados os accusados e seu advoga-

do, (fls . 2c/31), e no dia de .. ignad o foram tomados os res c ti vos depoi me !tos, 

oa quees decorrem de f • 3~/3 7, seno ~ssistidos pelo dvogado dos accuoa-

doe. 
m 15 de julho .p.pu.s do, fo concedida viet& do inquerito aos accWJa-

dos P~r a reeentarem sua defesa . {Fls . _, 8 ). 

Dentrcr- .o prazo regulamentar, vol ara os autos co a defes dos cc -

sa.d s, ( 'ls . 39/40); e, como tivesse vinuo desacom1:~nlada do · nstrunen o de 

rocura ão, foi deter in d a in it~ ~o do advoLrdo ra s tisf zer a lacuna, 

o qual, de ois de notificEdo pelo s ·• ecret· rio da Commissão, lf s . O), vol

tou novamente com a procuração de fls .41 . 

Dada a diot ncia para. cumpr·m nto d d)ligencirs e attent DO f cto 

de se achar o Yresidente ausente, e~ outros serviços na linha, viera oa au

tos conclusos ara o relatorio sónente a 26 do corrente; e dahi a r 7. - de 
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ter sido ultrapassado o prazo regu~amentar para conclusão, mas, que 

mos satisfactoriamente Justificado, pelos incidentes do processo.-

li - Ov ANTEC~DENT S 

~4s 
~ reputa-

11 

Ha muito tempo que a Rêde de Viação J:>araná-S.Catharina, a Viação I!'er-

rea do Rio Grande do Sul e a ~.F.oorocabana, vinham soffrendo as consequen

cias dos roubos r&ticados por uma quadrilha habilidosa que agia em .J.tar.aré, 
. 

ponto de intercambio entre as referidas .l!Jstradas de .!!'erro. 

Os meliantes agiram moder damente, no principio, roub ndo latas de 

benha e violando volumes, para, afinal, se extenderem ás caixas fechadas, 

saccarias e fardos, que desappareciam mysteriosamen e. 

< perfeito conhecimento do serviço interno no pateo da nossa estação 

limitrophe e na da ~.F.Sorocabana, permittia-lhes que a sua acção ladravaz 

fÔase segura, desafiando as mais argutas investigaçÕes em que ambas as Es-

trad as estavam empenhadas. 

Segundo fie ou apurado pelos nossos funcci onarios encarregados do Ser

viço Commercial e de eclamaçÕes, srs. Hygino Camargo e Agenor Paulino, fa

ziam parte da quadrilha os empregados José Francisco Araujo, que desempenha~ 

va as funcções .de uarda-nocturno; .llllanoe .Murcellino Santos, rnano'br iro do 

quadr~ da esteção de 1tararé e José Theodorico Lopes, foguista da locornoti

v de manÓbras. 

];ates treis elementos procuravam sempre trab~lhar n~ m sma noite, de 

modo que, de commum accordo e da.da a funcção de cada um, as suas rn&nÓbras 

-nao despertavam suspeitas. 

José Francisco Araujo, guardião, ao retomar o serviço ás 18 horas, 

colhia e numereção de todos os vagÕes carregados, procedentes da Viação b'er 

rea e ·da nossa R~ de, que se achavam no pateo de 1 tar ... ré afim de serem recam 

biadoe para a ' . F . :jorocabana, cuja relação entregava ao seu cumplice Manoel 

Marcellino Santos. 

- -Manoel ]furcellino Santos, procurava na secçao de composiçao os mani-

festos correspondentes aos referidos vagÕes e ficava ao par dos que estavam .. 
carregados com caixas de banha ou outr8S mercadorias que lhes interessava 

procedentes do Rio Grande do ur e destinadas a S.Faulo • 

.Uan o falsas ordens de manÓbras, .1'1anoe1 rcellino Santos movjmentava 
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com o vagão que já tinha em miro. violar, deixando o mesmo em legar a réde, 

erto da caixa d'a~ua • 

.No momento opportuno, munidos de um furador ~ de um alicate perten

.cente a José Theodorico J...o es, lo foguisto d· loco o iva de rx Óbras), a

briam cuid dosamente o 1 c e d estação de procedencia,que guarn cia a 

-porta do vagao e deste retirave.m o que lhes convinha., escondendo o fructo 

do roubo em u capão de rnatto proximo, de onde, no dia seguinte, um ce.rro-

ceiro levava ás casas onde os m lientes trasavarn as mercadorias. 

-Vspois de recomposto o aello de chumbo com o alicate, ecse v gao 

er entregue á 3.F. Sorocab na com a respectiv facturu ou manifésto, e 

sórnente no destino é que a falta era const tade elo consignatErio. 

•'mquanto aquelles estavam em acçao, José Francisco Araujo, que só 

possúe um braço, ficava de atalaia, na sua funcçã~ de guarda-nocturno,des

iando qualquer suspeita e protegendo os seus co parsas • 

..l!:ste "serviço" era sempre feito á noite e sómente nos vagoes · que se 

destinavam a s. ulo, de preferencis nos que trazi m a annotação na factu-

ra : "carregado pelo remettente". 

Taes vagÕes a enas transitavam pelas nossas linhas e eram entregues 

em Itararé, á Sorocabana, de modo que todas as reclarr. çÕes e· caminhadas 

tinham sempre a mesma oolução . : recebemos e entregamos completos e per-

feitos. 
-1 s, os Iarapios entenderam de ampliar o seu carrpo de acçao, e pas-

saram a violar tambem os vagÕes procedentes de s.~aulo com mercadorias di-

versas e de preferencia os de tecidos. 

~ foram as reclamaçÕes se avolumando de tal forma, que os nossos 

funccionarios encarregados das investigações des nvolveram tal actividade 

que chegaram a localisar ..t.tar ré como séde de todas as falcatruas. 

lJe obs erveção em observação, de indagação em indagação, poude ser 

determinado um commerciante de Itararé que receptava os roubos, e com au-

xilio de dois investigadores policiaes da nossa ~alicia Civil, foram todos 

colhidos e apprehendida uma I>arte das m rcadorias roubadas nos primeiros 

mezes do corrente anno. 

lll -

Jos.é .b'rancisco Ar ujo, o guardião nocturno, foi o primeiro a pres-
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tar as suas declarações; e sendo interrogado sobre os termos 

lhe 

• 

e explicada, declarou o seguinte : -

"que, effectivamente, por ter sido arras~ado por Manoel aarcel-

"li no dos ·antos , vi u-se mettido nas occorrencias de que trata 

"este inquerito, porém, antes disso foi sempre um empregado e

"xeraplar e cumpridor dos seus deveres (sic); - que, de facto , 

"praticou os roubos de que dão noticia os documentos do proces -

" so e que constam do relatorio dos investigadores que procede

"ram a apprehensão dos restantes objectos e das mercadorias que ' 

-"havia r oubado dos v~goes da bstr da, de parceria com Manoel 

" arcellino antes e José Theodorico Lopes; - que, os roubo s 

"eram feitos nas noites em que o declarante estava de serviço 

"no quadro da estação, pois, trabalhava uma noite sim e outra 

"não ". ('rermo de fls . l9 ) . 

~ uma confissão expressa da actuação do accusado, feita com toda 

serenidade e se constrangimento, de vez que foi assistida pelo advogado, 

que tambem a suba creveu, dando a as im o testemunho de sua expontaneidade . 

. Manoel ]~arcell i no Santos , o. manobre ir o do pat e o da estação de .l.ta-
, -rare, nao foi menos sinc ero, pois, sendo interrogado, declarou : -

"que, effectivamente, o accuaado praticou os roubos constantes 

"da relação annexa ao processo, tendo 
, 

tomado parte, com Jose 

''Theodorico l..opes , que era o possuidor do alic ..... te de que se 

'' serviam para abrirem os vagÕes; -que, o declarante partilhou 

"dos roubos encontrados em casa de José Theodorico .Lopes, bem 

"como da banha apprehendida; - que , tees roubos eram pratica

"dos de commum accôrdo com José 11heodorico .Lopes e José Jj'ran-

"c i se o araujo, nas noites em que o ultimo servia. de guardião 

"no pateo desta estação (~tararé); -que, o declarante foi ar

'rastado á pratica desses actos pelo guardião José Francisco 

"Araujo que mui tas vezes o foi chamar em sua casa para prati

" c ar os roubos de que se occupa este inq uer i to " . (Termo de na .... 
"20 ) . 

tlevelam taes declaraçÕes, a formal confissão de culpabilidade a t 

tribuida ao accusado que teve tal bem a assistencia do seu patrono , 0 qual 
subscreveu-as se reambulos . 
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José Theodor i co Lopes, 'o foguista, sendo interrogado a resy ei to dos 

termos da denuncia que lhe foram lidos e explicados, declarou, sem rebuços, 

o seguinte : 
"que o declarante foi por varias vezes convidado por .rJJB.

"noel .M.arcellino Santos e José ll'rancisco Araujo, para to-

"mar parte nos roubos que aquelles praticavam no quadro d~ 

''estação, ha mui tos annos, mas, sempre se recusou a compu-

11 tilhar de taes actos; - que, no mez de fevereiro ultimo, 

"mais ou menos na época do Carnaval, o declarante se achava 

"muito necessitado de dinheiro, quando foi procurado pelo 

"manobreiro .llilanoel .lltl.arcellino Santos, em sua casa, o qual 

"lhe rop ôz tirar de um dos V'cigÕes que se achavam no quadre 

"da estação, uma caixa de banha de 3 latas de 2u kilos ca 

"da: - que o declarante devido á sua situação precaria, no 

"momento, foi tentado pela proposta e de accordo com José 

"Marcellino t>antos e José Araujo, retirou uma caixa de ba-

" nha que vendeu para o commerciante Garlos de aula lJias, 

"dividindo o produc to entre os treis: - que depois desse 

"facto, f o i novamente procurado por .Ma no e 1 .naarcell i no an-

"tos que . convidou o declarante para tomar parte no roubo 

''de um fardo de tecidos , como de facto tomou parte, sendo 

" o producto desse roubo apprehendido em casa de sua proge

"ni tora, residente no bairro do ~errado, e mais 2 c Órtes 

"de brim e uma peça de tecido de seda, com 9 metros, ap-

11prehendida no fogão de sua casa; - que foram estes os doi1 

"unicos roubos praticados pelo declarante, de commum accôr· 
... 

'' do com l'LJ.anoe 1 .Marcellino ~an tos; - que o declarante nao 

"tomou parte no roubo das demais mercadorias que constam 

"da relação annexa ao processo, sendo certo que os do ia 

"outros implicados vinham de ha muito tempo praticando ea-

-"tes roubos, mas, o declarante nao se encommodava com isso 

"porque nada tinha. que vêr com a vida dos outros dois, que , 

"andavam sempre com dinheiro; - que o alicate de que fez 

"uso, era de propriedade do declarante e foi apprehendido 
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"pela l:Jolicia, o mesmo não acontecendo com o furador utiÍ.i-

"sado para furar os lacres, o qual pertencia aos dois ou-

"t:ttos implicados". (Termo de fls. 21/22) . 

Este accusado , além de confessar a sua culpabilidade, ainda en-

trou em detalhes importantes, qual seja o de ter conhecimento dos roubos 

praticados pelos demais acc usados, ha varias annos, sem que os denuncias- \ 

se, acabando por fazer parte da quadrilha que vinha lesando a ~atrada em 

varias contos de réis, impunemente. 

•raes de.claraçÕea foram prestadas tambem com a assistencia do ad-

vogado do accusado, que as subscreveu, sem protestos.-

Como aóe acontecer em casos desta natureza, a prova testemunhal 

é muito superficial e corrobÓra como eleme nto sUbsidiaria, apenas. 

Seria obvio accentuar que os ladrÕes, os gatunos, os estuprado-

res e outros que taes, procuram necessariamente afastarem quaesquer teste-

munhaa dos seus actos criminosos. 

~o caso vertente, a consistenoia da prova testemunhal pÓde se es· 

tribar perfeitamente na reciprocidade das accusações, que de per ai, fize

ram os accusados, como já transcrevemos no capitulo anterior. 

'l'odavia , as cinco testemunhas ouvidas neste inq uer i to, com as 

pequenas parcellas de contribuição robante, formaTam um todo indestructi-

vel, pela homogeneidade e pela coordenação dos depoimentos.

Senão vejamos : -

trabaU 

A primeira testemunha, José Vicente, conferente que costumava 

até meia noite, disse : - ... 

"que no dia 24 de fevereiro do corrente anno, quando pelas 

"nove horas da noite mais ou menos vinha para a estação, en

"controu o guardião José l!,rancisco araujo que conduzia um em-

"brulho debaixo do braço, que o depoente poude ver que era 

"peça de fazenda; - que ao prestar declaraçÕes na l"'olioia, o 

"accusndo Araujo confessou este detalhe; - que quando o depo

"ente trabalhava durante a noite na composição de vagÕes,isto 

1 

"é, até 24 de fevereiro p.passado, o :manobreiro .Manoel Marcel"' 

"lino costumava vir quasi todas as noites procurar o guardião 
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''José ~rancisco raujo; - ue o depoente julga que os ccu"'a

' dos a iam entro o u ro na nr·atico. nos roub s, 

"noites em que t1•abalhav e plant-o, · ~ orque C'J t ava cone 

"ir o seu oJ rviç t~ meia noite e epoi· 1·etirava-oe• . ( De-

"P ento e fls.25 . 

\. segunda tcstemunh , Bela1~ o Chimo.relli, u r i- nocturno no ua r 

d esta~ão de Itnl'!Jré, isse : -

.a t es 

" uc, . com r ferenciG aos roubos ver•ificar'lo · ne ata est ção, o 

"depoent~ oS aabe e na noite de 25 psr 26 de fevcJ•eir o 

"ann cor1cnte, achava-se e serviço como uardi - o e cl via 

•tor·renci lm.nte, ao, não viu nin uem se approximar s car-

"roa; - que no ia seguinte foi charnél. o p ra d r explica. es 

"ao gente sobre u carro cal r·egado de f r e tecidos que 

''apresentava vestígio e est r mal sellado e que, feita a ve -

''rificaçtlo r o 

"no.qu ..... lle me 

sm , foi c nstata a a falta de um far ;-que , 

ia cncontran o-ue o de oente com o co 

" o....,é Vicente, este isvér'l que na 1 :)i t nter·ior vi ncon-

••tr o o guar u·., Jocé Francisco raujo com uma peça e fAzen-

'da aix) o br ço;- u., cepois ~· as o poente ruzcn o 

' in a nç -es veLo a abe' que o uArc ião r ujo hav a ven ico 

llt'l o kilos le banha o comme ·c ante Tliogo os '"' n os; - que, 

"ne is e terem si o r aos os .... c cu a os Jos~ ~ •ran ·c; o rau-

"jo, ~ anoel Marcellino San os e Jos 
, 

'T' lC O orico opes, o epo 

11 f nte ouviu i zcr ue os mee:; os ho.viam vencH o mnis ban a o 

" omm.rc ante Cal'los Dias e fazen as ao ar . Davi an erman e 

" utros; e amb m ouviu · zer que os nccusa os hav am 

•transportado treis fardos e teci u paru o airr o Cerro. o 

'' onde foram aprehen i à as i versas peças e te c ir J, pel"' .t ol · -

11 cio., cuja· rca orias os ccusa os con.essaram no ·n uertto 

"policial ue haviam rouba o rlos vagões ue ficavam urante a 

"no i te no pateo e tn c ata - o; - que o ente tem scienc i a 

' ( , ue s accusa os conf'ecsaram a ut ria os roubos ratica-

" à os nas noites em que lcava e gu r a o ar ião ,José I•'ran-

" c i sc raujo . ,, ('Deu . de fls . o7). 

rP.poimentoe:; , qu n -o f ru c ntcst os pcl illustr patr ono 
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os accus s, c mbina~ per eitamente co s ccl r ões ne fls. 1 22. 

A terceira testemunha, sr. Jo qui • ss s Ri ciro, ente a estnçãJ 

e Itararé, teve conhAcirnento r'la autoria os r u os, 
, 

poe o in u rito li c i-

al, e, com refercncit á organisaç - o s accusa oc, nisse : -

•que foi epoiu a confissão os Bccusa os, que o epocnte t -

"ve conhecimento re que para a irem no qu ro e"'ta estação 

'sem ncspertar suspeitas o ccpoente c nc outro P-mpre os, 

''os accusa os procc iam a se . inte f'orma 1u nro o guar ião 

",To sÉ Fr ncisco rauj f'icava e serviço nocturno, fo uista 

"Jo_,0 Thco orlco L pe e ccôr com o m· nobreiro · ano 1 ar-

"cellino ntos fastavam as vist s o peosôal e serviço no 

'qu ro, o va ão que pretenniam v l~r; e assim o fazi·m es-

1 Jren en o cui acosam nte o l cre s nortas, para epois e 

"roubar a m rca oria que lhes conv nha, relA.cr'arem o v gão com 

"um·alicate colill'!lum, e propric e e Jos( eo orico L pes; -

''que, co o o proprio guar ião Jobé Francisco , raujo era o encai 

•rega o e f zer a verific são os 1 cres os va ões qu per-

"noitavam neste qu· ro c a a c accôrro com o m· no reiro que 

'poosui as cturas corresnon 1tcs aos mes os ve ~P.ti e ain a 

·•com a connivencia de Joué eororico o s, que manobrava s 

''carros u ante a noi t , n-o po ia o epoente ter ti o conheci-

"monto as irre ulari a es, u a v z que todos se moncomunavam 

"pai' pratical-os. (D- ":). e ls. )3 • 

qu rt testem nha, sr. y ino Crunargo, encarrega o a Secção e Recla

mações o l)e'Jartarnento C')rnm.ercial em Itar ré, hi torian o os factos, eclar u: 

"q_ue, no mez e j nciro !'· ass o, o e o nte recebeu wn pro-

''c :osso e reclamação referente !Í f, 1 t e 3'f r s e azen a 

"que se eutinavam a Barra unna proccniam e Jaraguá, - que, 

"fazen o indagações, o e poente veio a ter conhecimento que o 

"carro que os transportou a est estaç o tinha u lacre e Sen-

11gê8 ao ser aberto qui, port nto afigurava-se q e a falta ti 

''nh se registra o entre Senges e esta estação e Itarar ' ; - ue, 

"como tivesuem A ~nas 14 volumes ntro o vagão u<:. trou e oo 

'' 3 fnr os ne te c i o os e o ente de Senges tiv s e affirma 

"Que os h via c ntado naQuel:ra estaçõ.o por occasHio a c esc ar-
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• 

1c'lescarga feita alli, ficou positiva o que a alta tinha se 

11 <iano nesta estação; - Q.Ue, neste ínterim recebeu o cepoente 

11 nova reclamação sobre 2 caixas e banha que haviam desappare

"cicio e nota a a falta quando foi feita a conferencia o vagão 

'nesta estação; - 1ue, logo depois verificou-se a falta de 1 

•fardo e tecidos e Barra Fun a a Seng0s, a factura ng46148, 

''ele 19/2/37, 1 fardo e tecidos e Ponta Grossa a Barra Funda, 

" o. factura no 965, e 16/2/37 e outro na mesma esnecic, e P. 

' 1Gro ssa a B. Funda, da facturo. nQ 905, de 16/2 37, e finalmente 

1 sacco e cera de abelha, da factura nQ 99, e Canoinhns a 

HB. Funda, c'l.e 10/10/06; - ·que, ó. vista dessas faltas serem cons-

''tatac'ias nesta estação, o epoente tratou e fazer investiga- 1 

"ções era torno do pe ssôal daqui e teve suas vistas voltadas pa; 

"ra o manobreiro Mano · l Marcellino nos Sn.ntos, que apezar e 

'ganhar relativamente pouco, trajava-se como quem estivesse 

'muito bem, pois, em um dia e chuva o viu e camisa ne trico-

"line de seiia, calçado e 75~000 o par e roupa e casemira; -

"que, fazenn pesquizas, notou que a íl.amilia tambem se vestia 

"de scna e andava muito be1n o finanças; - que, indo procurar 

•saber como proce iam com referencia á banha que faltava, teve 

"o c'lepoente conhecimento que o commerciante Carlos Dias era 

''quem comprava as latas que os accusanos lhe levavam; - que a

"gindo de accôrdo com a Policia de Itararé c investigadores da 

"Policia do Paraná, ue tivcra11 autorisação para trabalhar nes-

11 ta cinade - o epocntc conseguiu descobrir que os accusados 

"agiam de commum accôrdo no pateo desta estação, pois o guardi-

''ão José Francisco aujo, nas noites que estava de serviço,de 

11 accôrdo com o manobreiro Manoel Marcellino Santos e o fof,>Uis

"ta José Theorodieo Lopes cuidava o pateo emquanto aquelles, 

"com um alicate abriam os carros e nelles retiravam as merca o-

"rias que lhes interessavam, porque o manobreiro tinh as .fac-

''turo.s na mão e sabia onde levar os vagões para trabalharem 

"sem serem percebidos; - que, o Qepoentc assist.iu a confissão 

"dos treis accusados na Policia, perante varias testemunhas 

"que eclararam como agiam c on e vendiam as mercadorias rou-
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"roubadas,durante muito tempo nesta estação; - que, pelo mó o 

11 como faziam os accusanos, era quasi i possível perceber,porque 

''abriam os sellos com cuidado e os repunham novamente, depois 

"de terem sido conferi os os car:r·os e ne estarem promptos para 

"entre~a á 3orocabana; - qu , segundo o depoente esti'Í informa ci 

"os r ubos de banha foram bem avultados urante o anno fin o, 

"pois a Sorocabona chegou a ter prejuízos de quasi vinte e cin

"co contos e réis com a faltas de banha que se verificaram em 

"vagões que transitaram por esta Estrada com estino a Barra 

,•Fun a; - que, os outros roubos nüo foram percebidos pela forma 

''como agiam os accusacios, sem neixarem vestígios na violação;-

'que, o depoente sabe que os accusanos foram processa os pela 

"Policia c que o processo se acha em andamento." (Dep.de fls.35 ). 

ultima testemunha, sr. ~ rancisco Stege, fiél a esta.ção de Itararé, 

qonfirmou que os accusados agiém e commum accôrdo, pois, neclarou o seguin-

te : -
• 11 que, pelas informações que teve o depoente, os accusados 

''confessaram na Policia a autoria os roubos de que trata e · 

"te in uerito , especialmente dos volumes e que trata o rela-
I 

11 tor1o policial; - que, s gundo o deryoente sabe, os accusados 

"agiam rlo seguinte modo quando o guar ião José raujo estavt 

' 1que desejavam subtrair, tornavam a lacrar as portas, usando 

"um alicate cornmum , de modo que ninguem podia se aperceber da 

"feltas senão nepois que oc. carros eram abertos em Barra Fun-

" a e outra qualquer estação r'lesta R§ne, uAn o os carros pro

'ceà iam e s. Paulo. 11 ( Dep. ne fls. 36). 

Foi desta maneira que a prova contra os accusados adquiriu a solide z 

que nos referimos, porque as testemunhas depuzeram d ~ mo o incontestado pelo 

illustre patrono dos empregados implica os nos vultos os roubos Ól'a desvenda-

dos e qut; ha muito tempo vinham preoccupanrlo a a 'linistraçõ.o e no sa Rêde. 
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V - D S F E S A 

De poi o ~ t0r acompanhar'! o r<." li 'Si osnment to os os t.f9t•mos no proces-

so ad inistrati vo, sem consignar o menor protesto r e sue. nurte, insurgiu·-s 

. o illuetr~ patrono dos accusadoo contra a instaura fio este inqu~rito por 

te o. r ... strada, como se v~ ne ls. 3'1 , por jul~ar .J.UC .foram confundidas na 
• 

sôa jur dica a victima, as funcções e Juiz e Jul ador (sic .

Esqueceu-se o douto patrono que o inquerito administrativo não é 

fructo e imaginnç.ih u .!!.Strada e t mnouco arma e que s .. serve poro. represa ... 

lias. 
A moduli ade o inQucrito a ministrativo e o seu rithmo processual 

é estabeleci o pelo Cons~lho Nacional do 'rrabalho, em instrucções baixa as 

em 5 e junho c 19;)~, par~~ determinados fins ue. o Dec'reto Federal n 204 5, 

e lQ e outubro e 19.1 estabeleceu como con iç-o a estubili ade dos ferro..: 

• viarios. 
Terminou a defesa por negar ao inquerito, 11 força necessoria par 

ecinir a culpabilidade, ou não, dos accusaãos, reservando-se o ireito e 

pc ir á Justi'ça commum, qualquer reparação pelos damnos que soffrer tn com rEl

fccencia a dcmissões,euspensões,etc.". · •• 

ros ispensamos e tecer commentarios em torno essu concepção o 

illustre patrono, por constituir uma verdadeira heresia s melhante affirmati-

va. 
Sobre ser extemporaneu e intempestiva, re ultn tambem uma iniquira-

de, de vez que, oómente clenois õe .consubstanciad s as próvas colhidus com a 

sua aosistenciu e co~ o seu beneplacito 1 e provácto patrono oo accusa' os , -

ue e L ou correr• todo. o processado dioplicentemente, - &.5mente depois , repe

ti~ws, é q_ue s . s. vem negar o val6r que u lei confére ao in'lueri to adminis-.. 
trativo: 

Si a sim pensasse antes, nfio deveria ~.o. ~ar-se ao trabalho de a-

companhar o inquerito com todas as formali ac1es no estylo, para,a'1Óo, vir com 

quatro linhas laconicas, negar força nec ssari para deci ir a culpabilir' a

e os se uo constituintes. 

Deveria ter poupado tempo e as si ,nnt:Ul'us, eixan o o inquPri to cor-

rer á r velia ••• 

VI - CONCLU O 

Depois e tudo bem vi sto e bem examina o, e , 
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~ 
COJ.IJSI E /\.NDO q_ue, o presente ing_ueri to obedeceu a todas as prescripções es·ta-

belecinus nas instrucções em vigôr sobre inquP-ritos administrativos, baixa

das em 5 de junho de 1933, -pelo c.N.T.; - e mais, 

CONdiDER JDO g_ue os accusanou tiveram ampla liber ade e defesa, a g_ual este-

ve a cargo de um notavel causídico; 

'ONuiD 1'R\NDO guc, os accusac'los não negaram a autoria dos roubos que vinham 

praticando na estação de Itararé, onde mantinham uma perfeita organisação 

criminosa que visava lesar a F.Jstrada; 

CONdiD?R. DO gue, os accusados se .comprometteram reciprocamente em suas de

clarações de fls. lCJ a 22, donde resultou q_ue estavam todos em conluio peren

nc com objecti vo determinado para violare c roubarem mercadorias, cujo crime 

é urevisto pelo artigo ~58 da Consolidação das Leis Pcnaes; 

CON3ID?RANDO que, os accusados praticaram os roubos, scientes e conscientes 

o damno q_ue causavam á ~strada, com o concurso reciproco; 

CONSID ''R. O g_ue, além das confissões expontaneas os accusados, a prova do-

cumental e testemunhal resultou exhubero.nte e convincente, 

CONSIDERtJmO que não foram contestadas nem illidic s uma. e outra, por· parte 

o defensor dos accusados; 

OON.JID •'R ~\.NDO, finalYJtente, tuc'io mais que dos autos consta e o q_ue foi suppridc 

pelas modesta::;; luzes os membros da Commissõ.o, - os infra assiena os conclu

em pela PROCED•NCI a denuncia de fls. para julgarem os accusados José Fran-

cisco raujo,ggardião nocturno; Manoel Marcellino dos Santos, manobreiro e 

Josd Theodorico Lopes, foguista, como incursos na letra a) do artigo 54 do 

Decreto • cderal ng 20.465, de 1/10/1931 ( acto do improbidade ue. torna o em-

preftado incompati vel com o serviço a empresa) e sujei tos ó. de. issão, depois 

da apreciação do ggret;io Conselho Nacional do Trabalho. 

S. M. J. 

VII - J U o T I F I C A Ç_J_Q 

Devido ao atrazo com que foi annexado ao processo a procuração confe-

rida pelos accusanos ao sou patrono, , consi erando ue a Conmissão c&tcvc 

occuparl.a em varios ingucri tos, na linha, foi c:xce .in o o prn.zo par a conclu

são deste processo, o q_ue jul flmos justificara por mótivo de força maior, 

como prev6 o art . 12 as instrucções em vig5r. 



o l i o _ . ..,.."":""l''"--.... 

I - Cont inu . ç o - XItl 

·t - :lC ··te .inqtwrito, C f·1 U ,r~enc1a , Á n1 , Sup ri ·t. nttenc 1 

d'-! , J·~~ i lud" d :J és ic licio do~ ccue r o , ar8 os Aevi~ f ina . 

C .ityba, 1a de sct. b·~ ~ 1937 

·-·- , oonoo----



... uE DE VIAÇÃO 
-~~A-SANTA CATHARINA 

I tarart; · Uruguay Linha 
-· ····· · ···~··········· · ······ · ············· · ··--············ · ······ ................................................................. -.............. ... 

Fé de officio de: Jo n~ Fran,..is('o a p Araujo • 
........... u ........................ ...................................... ..................................................................... u ............................... . 

• ATA I 

19]8 
1919 
19 24 

11- 9'24 

- 1 925 
- 1- 1926 
- l -19 28 

1932 
-lo ... 934 

1935 

H ISTO RICO 

Dpa. ,-.,-.ordo nom VPrifi ,-.ação foita Pm OUrityba, nos nocumpntos ar"" 
~'"'hiv/los no 6Q Distri,-.to flp JfisnaJ.isação , trabalhou na Via P~nr.,_..nte 
nos SPf:.'UllltPS periorlos . 

- dr-- maio a d,ozP1Jlbro , Trabalh· do c, rom. 3Jj~o diarios. 
,., op janpiro a ma:n;o , no m.p:Jll".. ,..argo , í'OTI!' 3;;;;5oo -1iarios . 

- p:m SPtj:'mbro ,o ou hlbro , guaràa ... ,..hav,_..s , ,..om 4~20o iarios. 

.. VPiO ria Via PomanPnto "Oara o Traf so , no f"'argo rio gu .rrl~ ... nhaVt=>S , 
rom os S·al ario s no 4v2JÔ r1 tarios . 

- }.Jassou a porf'l,obr..r 4~:;5oo flia.rios • 
.. passou a l)or,-.t:~br..r 5.~oo diarios . 
- :PcSSOU a pC?r,-.r.bor 6~poo iari os . 
.. fui transfF=-rido para o f"'argo (\p gua:r · - norturno , rom 6 000 rlierios . 
- foi augu!ontaõo parn. a., oo riiario .. 
- f'oi auí?]nrn tar1o :para Bwa:>o iari.os . 

... El ogios ... 

- f'oi o l o gi ado , :p Pl a .P v a Õ.P h:m t=Stir ade p :ooç ão rb,-. ta o "1lffiJ:li'lmr->n
... to r- S~U ÕPVPr funnniOD l , fazr->UIJO ont-r•,ga CP Uffi rr-:V01Vt::I' Ç[~O h Vi 
- sirlo ~sgu .,-.i"lo :por 1..lm passagr-- i ro ,mlti!. ~"c • 

p 13 r1i as rl o s,::.rviyo d 

( o 193'7-



• REDE DE VIAÇÃO 
IARA~Á-SANTA CATHARINA 

Linha ........................ J.~ ... t .. :~:~:Y..~€1~.~---·················································· .. ····--··········-

Fé de officio de : ................. :e.:?..~.~ ......... ?.:!.~.~-~-~~~ ..... ~:9..~ ................. !e .. ~.~ .............................................. . 

DATA 

.. .., .. ·30 
- ? - 930 

~lo -934 
. -7 - 935 
... - 1935 
... 5- 93 

H ISTO RICO 

oi amittitlo n ,..ar P euarr a- r,.,.ios,l"()m. 5. oo iarios. 
- fbi tr nsJ.r:ri o paJ."a o ,..ar o n P guar a- ,..hav(.)s ,..OI!! 6;poo iarios . 
- fbi augm(-'lntaclo :vara 7 oo di rios • 
- fbi tr nsf(.)rib para o r 1 P p m.~ obrpiro c Pstação , row_ 7 oo 

:roi au mr-n ta/'lo par· 8'W2:>0 t11arlos • 
- :tb 1 Pll!.i tti o ,por m-er :b s:ponsav !1 Jplo furto men··ac1orias n PS -

tação Itar rP. 

àa ronsta r""lativam. ntn ' uun1çé3'pg a"r.it9Pntes ou Pl ogi os. 

D antP no PX:posto , ronta o r fcrir'lo nx- L~r gaõ.o o 7 annos , 

3 Il!ezPS P 25 dias e s rviços 1JrPstano á l dP. 

n t a Gross 8 1937 

Tr :fpgO .. 

b1c. -



.... , ... 
FJ de o ficio do snr . JOS THEODORICO LOPES,brasileiro,naacido a 9 de Novembro 

Entr~. - Em 16 
linha Itarar -Uruguay,em Itarar ,nas funcçoea de Revisor, com a o o. 

~·- Em Jnn iro de 193o,fo multado em 1 dia,por ser o responsavel pelo atrazo de 2o minutos 
com que partiu o trem ~7 o 

Junho de 193o,f i multaeo em 3 dias , por ter se ause tado do orviço,antes da hora 
regul m~ntar sem a necesearia licença . 

Suopena• o.- Em Setembro d 193o,foi suspenso por 2 diu.s,por ter no dia 2o de Agosto do mesmo n
no,recebido em Itarar ,o C rro Dormitorio da Sorocabana nl! 14, com diversos defeitos 
que foram corre idos nas officina da Curityba. 

.., 
Remoção . - Em 12 de Maio de 1931,foi removido para o serviço de tracçao , passando a exercer as 

funcçÕea de C rvoeiro com a diaria de 5$6oo. 

Em Dezembro de 1932,obtove 15 dias de r&rias . 
" Janeiro • 1934, " a • • .. 

Promoção.- Em 12 de Agosto de 1934,foi promovido Fopuista de 3a . c1asse,com 2oo$ooo mansaes . 

~ue • de vencimentos .-Em 12 de Outubro de 1934,passou a perceber 22o oo ensaes. 

Qoença.- Em Novembro de 1934,esteve doente 3 dias com 1/3 de e/vencimentos. 

Liconça . - Em Abr 1 de 1935 , obteve 15 di~s de f ' rias. 

Doen·~ .- Em bri1 de 1935,esteve doente lo dia com 1/3 de s,ivenc imentos. 
l.hio • " " 111 3 " .. "' .. .. 

" Junho " " " 2 " •• .. .. 
~~upenaão.- Em Julho de 1935,fo ' su.pe ao por lo dias,por ter deixado de comparecer p~ra saguir 

com o trem de car as " " do dia 21 de Junho do mesmo anno e ser r encidente nessa 
falto . 

~emoção.- Em J ulho da 1935,foi removido,por conveniencia do serviço~do depo ito de Itararé para 
o de Ponta Grossa. 

Qeneura. - Em gosto de 1935,foi censurado,por teD aubacripto o abaixo assignado que o foguista 
L~dislau Victorino fizera contra o machinista João dos Santos. 

_ug . de vencimentos.- Em A{:osto de 1935,pa.ssou a perceber 23o ooo mennaes. 

Doenca.- Em Outubro de 1935,esteve doente 7 dias com 1/3 de e/ vencimerJtos. 

Clo.Jse supprimida . - Em 11! de Dezembro de 1935,passou a figurar como Foguiata de 2a. classe,com os 
vencimentos de 26o ooo mensaes, vi ato haver sido extinta a 3a. classe. 

Doença.- ~n Jan9iro de 1936 , estave doente 13 dias com 1/3 de e/vencimentos. 

Remoção . - Em l rço de 1936,foi removido de deposito de Ponta Grossa para o de Itar ré. 

Licença . - Em rço de 1936,obteve 15 dias de f&rias . 

Doençao• Em •rço de 1935,esteve doente 8 d" as com 1/ 3 de e/vencimentos . 

~·- Em Março de 1936 , o mu1't do em 1 dia , por ter deixado de assignar o livro de prese11ça do 
deposito de Itarar ,quando qonduzia o trem c-7 do di 15 do mesmo mez. 

Suspensão .- Em Abril de 1936,foi . usponso pox- 8 dian,por ser um dos reeponsaveis pelo abalro me -
to d s 1ocomoti s 18-G e 47 - F,no deposito de Itararó . 

Aooid ntt dô tr R lho. - Em 7 de io do 1936, oi victimn de um accident do tr b lho,con istente 
em .. FERI lENTO CO TUSO DA PHALANGE DO DEDO .'!EDIO DA l O DIR T.TA " . 
J8 Qo J~io de 1936,voltou ao seDviço,apr oAntando atte 

Doença.- Em Novembro de 1936,eateve doe 'te 3 dias com 1/3 de "'~vsncimentoao 
• Janeiro " 1937, " 15 ~ " " " 

Segue o 



.. 2 -

Continuação da ré do offic·o do snr . JOS THEODORICO LOPES . 

Licenç .- Em Março de 1937 ,obteve 15 dias de férias . 

---------- --------~------------~~---~--------------~-~~---~---~--ç--------

Curi yba, 7 de Maio de 1937. 

4.. &A.' 

Geral da Locomoção. 

Doclaro que a presente f& de officio est ccordo 
com as folhas dà pagamento existente neste Dop rtamento . 

::'.Y"~- iil -
Encarreg do da secçaoo 

Jg.S ntos.-

• 

----------------
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C. N. T . 18 

NACIO AL DO TRABALHO 

( ........ SECÇAO) 

_ r• o m. ~ () . I~- 8 (f J 

193 '? 

AS SUMP O 

fie~ (/;.~ jJ/)JúU1q /-~ ~~ 
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~~~~r/r~t~
~-------~A .... ~ ·········-··· ... 

~:'{;: ATOR 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

...... J i- I- <h. 



Mlnlsterlo do Trabalho, 
lndustrla e Commerclo 

..................... Secção 

C. N. T.-25 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

ACCORDÃO 
g/JP 

19 .... 3.eL ..... . 

.. 
VISTOS E RELATADOS os a1tos deete processo em 

que caneta i nquérito admini atrc. tivo inetauredo pela Rêde de 
... , 

Vi aç o Parena-SAnt Cata.r ina afim de ser e.purada. responea-

bilidede de div reos emprt gn àos nos furtoe de mercadorias ve

rific doe na 11 EetE> ção de Itararé 11 : 

Considere ndo que , segundo a PortariH de fle .1+, 

foram respone bilitnaoe pelos furto de merca dorias, indica

doe na relação de fls . 8 e 14/.6 , os f~rroviá.rioe Jo sé Fran -

cisco Arauj o , Manoel 

eolicitcndo, porém , 

, 
rcelino Santoa e Jose Frederico Lopes , 

... .. 
reç o da Rede eeja autorizada a demie-

são do primeiro dos acue doe , vi eto eer o Único que conta mais 

d lO noe de serviço ; ieto posto 
, 

Qo nei d rendo que o inqueri t o observou ae "Ine -

truçõe 11 baixadae por ê te Co ne l ho , fecul te.<l.O ao 

no direi to de defe a ; 

a cue coe ple-

, 
Considerando que Jo e Francisco Ar ujo , em ua 

declar çõee , confe se a e. participação no e di verso furto e verifi-

cndoe na indiaad 11 Eetação 11 , e , a sim, ee justifica ua demis-

eão , pela prática d f lta gre ve capitulada na letr . . _.do art . 54 , 

do Dec . 20 .465, de 1931 
,.. 

RESOLVE [ oe membros da Se nda Camo.r do Coneelhp 

N ciona.l do Trnbalho aprovar o inquérito e utorizn:r a detmie ..,ão 

pedida pela Estrada . 

Rio de J neiro , 7 d março de 193g 

~ 
w~~-;;J:k~ .• c:L--

1 J.Jt~K oev~e~I~. rJ~ dJ Í, . eJ..<. ~-~__.,. 

Pres idente 

Re l tor 

djunto,int erino 

Em l ~ êo -~ -J ~ 
do Proc . Ger 1 

, 



1-775/3 -14.343/37. 7 de • 10 de 1. 9 • 

SUperintendente da R~de de Vi No Par ná 

ta.rina. 

Transmito-vos, r os d vi o nns, 

c6 ia do Acórdão proferido la 2a. ~ ra d ste -

Conselho, 
... 

sessao de 7 de . . , nos utos 

d rocesso e ou const incuer1to adm1n1str t1vo 

in ur do or es R de contra José 

u.1o e outros. 

nc1sco Ara 

Atenciosas SaudaçÕ • 

Di tor d cr r1 , Interino. 
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