


.. 
AO CON8. AC. DO TRABALHO . 

m _,;# l d . I~ ~ f}J 

rio , 

-
Exmo. Snr. Ur . Min~atro do Trabalho Rio 

3 ~t ' 1933 

-11't ~l9-~ 
CONSELHO NACIONAL BO TR~ 

efi. .2- p~;t 
11m ~6ae. ~ d ~,, JJ 

José Aug usto Pereira, abaixo 

ex- chefe da estação de Délta na C i a . Mcgyana 

vem expOr e requerer, a V. Excia o seg ue: 

Contando 17 annos de serviço na Ci.a . 

ass ignado , ferrovia-

de Estrada de'Ferro , 

Mo e; ya.na , no anno de 

1930, v iu- se sem saber como , envolvido, com mais dois outros COI11panhei-.. 
roa , num processo admi nistrativo por suppóstas irreg ul rida des em conhe· 

c i mento de café nas estações de Aramina e Délta . 

Dás apurações fináes do inquerito resultou a demissão dos tres pacien-

te s : 

Opeticionario chefe de Délta; Durval Valente, ch efe de Canindé, e um 

t~legraph i ata . 

Ultimamente , soube o suplicante, qu e c seu colléga, Durval Valente, 
' tendo interposto um recurso para o eg~r eg io mini s terio , viu a sua cau -

sa corOada, de exito e, sendo-lhe feita a mai o ampla justiça, foi 

re-integrad o no carg o , com o tempo de serviç c contado e cem os me smos 

vencimentos . Durval Valente, seg undo informaç ões seguras que tenho , es

tá hoje traba lhando, em Campinas, como es cr ip tu r ar i c especial , na re ~? ar 

tiç;o do tele~rapho , com o primitivc ordenado de 400JOOO. Nessas con

dições, o s upplicante, em gráo de recurso, vem solicit ar de V. E.xcia se 

dig ne IIJj.].ndar preceder a revisão do seu processo admini s trativo que o 

d es ti tu i o do seu legar de C11e t' e da es t aç ã c de Dél ta na O ia . Jogya na 

afim de que provada a sua innocencia , sej a r e-intec:; rad o no seu cargo , 

como é de justiça e caridade . De justiç a pc:c isso que os seu s direito s 

o foram devidamente avaliados e su a culpabilidade não f icou provada; 



de caridade porque o aupplicante, casado, com filhos , depois que per 

deu seu legar de Che fe de Délta, que era o seu ganha pão, anda por 

ahi, ao léo da vida, sem trabalho fixo , vivend o da hospitalidade de 
I une e do auxilio pecuniario de outros, o que e sobre ser dolorosc e 

triste, é uma situação que o deprime perante a sua prÓle . 

e, pcis , confiante no acrysoladc espirito de justiça e no alto senti 

mente de humanitarismo de v. 'xci,a , d supplica.nte espéra uma. resolu-

ção satisfatoria, que trá ra a sua re-inteDração no card o de que foi 
I 

• 
destituído . 

P . deferimento . 

• 





... . '"" ... 

. djunt 

cl ! 3:3._ 
• .......... -.-~ 





. .. 3087/33 

(I.J 

• u r1nt ndent da Ci • 

o do 

:bril 3 

st das rro 

- Campinas -

s-D1 ctor d oretari 



f" I 

• 



~~p.~HIA MoG>-; 
c.P ..... (o) o E G)-... . "t""-<~ 

1r ')_; 
ESTRADAS DE FERRO S!O PAULO, 12 de Junho de 193,. 

ESC R I PTOR I O CE N TR A L 

C AIXA POSTAl.. N t 680 

EC 98/~P S . PAULO 

IJ.lmo. nr. 
Presidente do 
CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 
Rio de Janeiro BALHO 

Attendendo ' solic+taçao constante do otticio da Secreta
ria desse Conselho, endereçada ao Inspeotor -Geral desta Companhia, 
(Ott. na 2-789), estrah 4o do rooesso 3.081/33, instaurado a p~
dido e real maqão de JOSE AUGUSTO PEREI~. -enviamos a v.s. a oe
pia authentioa dos depo~entos prestados pelos responsaveis e tes
temunh a, ouvidos no inquer1to dm1nistrat1vo que teve oomo resul-
tado dem1se~o do ora rea1 te. 

Em outros recursos, que já ~egaram ao oonheo~ento desse 
Conselho, tiveram os seus membras enseJo de conhecer a origem e 
oiroumetano1as que rodearam os factos delictuosos praticados pelo 
recorrente e que, em seguida, resu~damente, lhes expomos : 

JOSE AUGUSTa PEREIRA, antigo Chefe da estação de DELTA, 
situada no Estado de inaa Geraas, p rto do Rio Grande, !oi demi
tido em Outubro de 1930, pós a constatação de !altas raves de 
caraoteriaado e tel1onato, praticadas na che!1a daquel a estação, 
no oorrer do mez de Agosto desse anno. 

E sas t ltas, CONFMSSADAS PELO RECORRENTE EM SEU DEPOI
MENTO que ora apresentamos em oop1a auth ntloa, oonsiãtrram no 
aegutnte: 

A esta~ o de Delta em1tt1u conhecimentos tal os, simUla
do m duas eries. de despachos de oatés que nunca toram apresen
tados á estaç o : recebidos os oatés em estaç~es do Estado de SAo 
Paulo (para o que, evidentemente, era neoessaria, como toi, a oo
»art1o1paqAo dos ohetes destas, aoumpliciados na quadrilha dos 
estel1cnatar1os) e dados como vindos de Minas, tinham preferen
c~a para o seu transporte para os portos do Sul - e os chefes en
volvido na trama recebiam dos embarcadores do cat' grat1f1oaçGes 
vultadas, em p ga do se deli~to. 

ss1m, naquel1e mez, consoante t1cou constatado pelo exa
me dos talões de despachos e documentos da estaq o m1 sora e 
CONFIRMADO PELA CONFISS!O DO RECORRENTE, verit1cou-s que JOS~ AU
GUSTO PEREIRA em1tt1r 4 conhecimentos, dados oomo das taoturas 
50~ 511 52 '' repre~entativas de 52 (quatrocentas e o1ncoenta 

duas1 acoae de caf e mais ' conhecimento correspondentes a 
outr s tacturas, de numeres 48, 49 e 54, representativas de 385 
saooos de oafé, ou seja la total de 837 (oitocentas e trinta e se-
te) saooas de café que na estaçlo~o app receram, eram de 
õil1 paulist , sujeito ao impo to de exportaç o que, por esse 
ardil, eram criminosamente aon&gaàbs ao tisoo. aocarretando. oomo 
ó de pero ber, responsabilidade o1v11 da Oompanh~. 

Para d1 simular a igilanoia do Trafego e justitioar a 



parada dos vageses na estação de ARAMINA (Estado d São Paulo) on
de o lotes de oafé .deveriam ser embarcados, o reoorrent • sempre 
de combinação oom os seus cumpl1ces e oonaooios, em1tt1u, ainda, 
conhecimentos de mercadorias inexistentes, para nomes simulados : 
10 aa.ccoe de feijão, 10 eacooa de milho, eto •• organieando todos 
esses despachos oomo se fossem reaes. 

o mau exemplo dado por esse chefe infiel fez escola : o 
telegraphieta da referida estayão de DELTA, Pedro Barnabé de Oli
veira, que conhecia a trama e oooperára nella, percebendo os lu
oras que representavam as gorgetas distribuidas a mãos cheias pe~ 
los embarcadores de oafé, aproveitou a ausenoia do recorrente, nu
ma licença que a este !6ra oonoedida, 'e emi ttiu, tambem, oonheoi
menvos p ra 250 saooas de café, ' que deveriam ser embarcadas em Ca
n1ndé, isto é, numa outra estação do territorio paulista. 

I 

A simples enunciação dessas falsifioaqeses de despachos, 
constantes da confissão do Chefe de Delta, bastaria para qualifi
car a moralidade desses homens, que praticaram oaraoterisados es
te11onatos mediante lucros em dinheiro, lesando gravemente o fisco 
paulista e expondo a Companhia Mogyana aos riscos, aborrecimentos 
e vexames que vv.ss. do Conselho facilmente oomprehenderão. 

!, aliás, de causar espanto que ferroviarios infieia oomo 
os que se metteram nessa empreitada de simulações, de sociedade 
oom os compradores de café, tenham a calma de vir perante o Con
selho Nacional do Trabalho reclamar contra a demissão que soffre
ram, após processo administr~tivo regular, quando poderiam, até, 
er ~erseguidos cr1mina1mente - não o tendo sido por excessiva be

nignidade da administração. 

A companhia Mogyana pede venia aos honrados Membros do 
Conselho para chamar a sua attençao para a gravidade das faltas 
commettidas por esses :t'unooionarioa .. que oonstituiram na.o apenas 
.fal.tas gravew., assim chamadas pela lei dos ferroviarios, mas cri
~ de acção publica, que não podem merecer a benevolencia de ea
p1r1tos honestos e reotos. 

os deliotoa de falsificação, estelionato e outros semelhan
tes, revelam, aliás, como se sabe, um espirito ardiloso e endure
eido na malioia e no dólo : a trama em que se metteram os autores 
principaes e comparsas dessa falsific.aqão de conhecimentos attes
t , de resto, a -ousadia e astucia dos empregados que a Companhia 
Mogyana foi forçada a eliminar do seu quadro, por uma medida de 
aneamento moral 1nevitavel. 

Por faltas veni es ou simples distrações a Companhia Magra
na não demittiu jamâia seus funooionarios. Estes, aliás, em sua 
grande maioria, são honestos e probos. 

Se esses ferroviarios se sentirem, entretanto, acoroçoadoa 
pel benignidade doa poderes publioos aos quaes se dirigem, terão 
as vias ferreas que se converter no abrigo forçado de verdadeiros 
~a1..sar 1o s. 

Para que esse Conselho tenha uma visão, rapida embora, 
doa perigos a que taea estelionatos e~õem o patr1monio das es
tradas de ferro, bastará noticiar-lhe (embora esse oaso nAo se-

~igado ao que originou o presente recurso), que, pelo estelio
nato de outro chefe de estação do Estado de Minas Geraes, ~ue 
emittlu conhecimentos de algumas centenas de saccas de cate, 
conhecimentos que !oram negociados em Santos e no Rio, so~freu 



... _ 

a Companhia Mogyana duas aoqões JudLoLae~ oom pedidos de 1nde~
sações, uma das quaes já julgada detinitivamente contra os AA •• 
outra 1n1oiada ha um mez neste Capital, representativas de pe
didos de valor approximado de 200 contos de ré1 - as quaes, oomo 
ê fao11 de oompr bender, tor2aram a Companhia a despesas extraor
dinariae, jud1c1aes e extra-jud~oiaea, que nunca seria possivel 
rehaver dos estelionatarios que a lesaram. 

Ora, o empenho desta administração. como é tambem o des
se OonaaLho, só pode ser orientado no sentido de garantir e pro
teger os bons e honestos servidores da empreza - nunoa os de -
honestos e inf1e1 • 

I 

Com estas oonsideraqões•· e juntando as oopias authentioas 
do processo e as mais peças e documentos que interessam ao, caso, 
esperamos que o Conselho Napional do Trabalho mande arohivar o 
reourso interposto por JOSÉ 1\UGUSTO PEREIRA., negando-lhe provi
mento pela sua notaria ins~bsistencia e mantendo a demissão dada 
por uma inspiração das regras da Moral e da 

JUSTIÇA. 

I • 

residente da Directo~ia. 

PL/72 

Annexn: cópia authentica 
de processo administrativo 

• 



(N. i ll) 

Companllla log,ana de &&tradu de ferro 

Admittido em 1 de aio de 1915 em Bania de Ataliba Nogueira como pra

ticante 30. 000; remo ido parSi Franci .. co ]~aximiano com 60 000 em 26 

de J tmho de 1916; para naday com 90S)000 em 2.3 de Fevereiro de 

1917 ; para Villa Domfim com 110 000 em 22 de Af}J to de 1917 ; para 

Cantu Th reza com 130$000 em J~ne~o ' de 1918 ; ronovido escritura-
• 

rio de 2a. clarr.e 160 000 e removido para Cravinho:: em 1918; removi -
, 

do para ogy ]irim em 23 de 'Julho de 1919 ; com o a~nento ~ral, em 
I 

1 de Letembro e 1919 pa FOU o. 190~000 ; removido o. Chefe de Posto 

210$000 e removi do para Ge t y em 19 de Novembro de 1920 ; romov i do a 

6a. clar. e 220. 000 e removido ara Tvendonças em â1 de Deze Lbro de 

1921 ; removi do a pedido pnra Alvarenga na m ,_ma ela~ .e e venci ment oE' 

; em 27 de ovembro de 19~2 ; , com o omen o ~eral de Dezembro de 1923 

pa r ou a 260$000 ; com o ane nt o t}:L.u de ou rubro de 192A · aF r ou a 

280 000 ; removi o paxa Cocue na me f'lTia clarfe e encimentos em 5 

de Janeiro de 1927 ; p orno ido a 5a. cl:,Pre 300$000 em ld, c:o e mhro de 

1927; remmrido paro. Pantal eão em 16 de o.br i 1 de 1928; removido 

para Pedro Americo, por permuta , em 28 de ovemhro de 1928; com o 

auanento de Março de 1929 pa ou a 330$000 ; remo ido para De to. em 

16 de abri l de 1930 ; diq)ensado em conS~equencia de irreculuridude 

verificad· a em def!pachoS~ de caf ulü·ta , m cionado1::1 c mo de roce -

dencia mineira em 13 de outubr de 1930. 



(N. t O) 

Companhia locrana de &atradta de Ferro Copia 

Campinas, 4 de outubro de 1930 

Illmo . Sr. r. Horacio Antonio da Costa 

D •• Inspector Geral . 

I .G.32/2 

VISTO 

Verificada a facilidade de escoamento de caf~ mineiro para os porto 

do Sul, receb~u-se de negoci~tee de c a~~ requiei çÕe.s para mui ~os m?-lhares 

de saccos a serem e~barcados em e staçpes d. e 1Minas . Estas requisiçÕes eram 

attendidas ap6s consulta á E.F.Sorocabana e sua acquiciencia. Attin~u a .,. . 
' ~ 151.955 saccos a quantidade de café despachada nestas condiçoee de lQ de 

' Julho a 18 de etembro, q~do , de ordem do Instituto ineiro foi pedida a 

suspensão de. taes despachos. Não er,a igflorado que a maior parte deste proce

dia do Estado de cão Paulo , com pass~m franca pela fronteira. A relação 

annexa discrimina a quantidade de cafês despachados pelas diversas eetaç~es 

mineiras com destino ao Sul . Era ~ranca a travessia da fronteira pelas es

tradas de rodagem e no Rio Grande trabalhavam ininterruptamente as balsas 

dos portos de Rifaina e do "Junqueira", segMndo informaçÕes colhidas pelos 

enc~rre~dos do Thesouro do ERtado. O transporte tornou-se muito intenso em 

fins de gpsto e c~meço de Setembro , em virtude do receio da suspensão dos 

despachos pelo Convenio do Café , ~e se reunia em Getembro. o afan de apro

veitar os ultimas dias, al~e negociantes de café procuraram subornar di

versos funccionarios da Estrada, conseguindo despachos de cafés em Delta e 

Jaguara, estaçÕes mineiras, para embarques em estações de são aulo, verifi

cando-se que desta fonoa foi feito o. despacho de 5.383 saccos , sendo de 

Delta 1.067 e d Ja~ra 4.296 saccos. 

credita- e que doe 151.953 saccos despacl~doe, ~3, ou sejam 100.000 

procedem de são aulo. De t e, 5% tiveram transport~ irregular pela tra.da 

e 95% foram transportados pelas eRtradae de rodagem, sem embaraço doe pootos 

de vigias pauli tas. 

Em inqueri to admini trati vo, que vos remetto, oram apuradas as res-

" 



(N. iO) 

Comp&Dilla locrua de latradu de ferro 

ponsabilidades dos funccionarios da E trada. . . 

Foram conferidas as entre~e de todos estes cafés a E.F. orocabana, 

encontrando- se tudo correcto. Tambem devidamente cobrados e recolhidos ~ 

Caixa os imposto e taxa para inas, que attin~ram a 1.660:157$653, sendo: 

RL/RR/ G/ 

Julho ••••••••••••••••••••••••• 

~sto •••••••••••••••••••••••• . ~ 

Setembro de 1 a 19 ••••••• ;· •••• 

• 
I 

audaçÕes. 

148: 122$833 

816:904$520 
I 

69 :130$300 

a) R.Lauben t in 

Chefe do Trafego. 

VISTO 

Chef e Tr fego 



(N. 19) 

Oompaobla log,ana de &atr&daa de Ferro 

• 

/ 7 
op1a T . Ti' . 12/ 5 • 

'· mpina~ , ll e u ubro de 1930 

Illuo . r..r . l:cfc do Trn.feeo . 

, . 

• 
ILREGULAI} IDAPES 

Varra I.G. 32/ 2 de ~10 . 

vista dos inC]_ucri to~ admini. trativo · a rey 

sentado. , Rão di rpens doe ot PecuinLes ewprc0ados : . 
Trajano odrisucs , J oão Fernande~ , Joc.c1uim Per f' ira Jr . , 

oc · Aueur.to P reira , Pe ro Barnab ce Oliv-ira ,Pedro 

Pien~ i , Durval V l ente , oel erreira eves , João 

funt 1 a , Odilon C dido de l i eira , Alfr d ~os 

n· niz e J~t · no d Oliveira • 

.. uspen ereir do'"' erv ·çor , 1 r nec).ice cia , 

"~Or 30 · ar- o confe ntE' Plínio Cruz , de Canind • 

.., 
Haudac;o r . 

a.) foracio osta 

In!'!1 ector Geral . 

VISTO 

C'1 : ,. ~ Trafego 



(N. 10) 
o pia 

OoBI(IIDIIIa lonua de Batradu de ferro 

Pelo presente inquerito, verifica-se que os Chefes das estações 

de Delta, Aramina e Canindé, respectivamente José A~usto Pereira,Pedro 

Pignatti e Durval Valente , com a connivencia de Pedro Barnab~ de Olivei

ra, teleeraphista em Delta e Manoel Ferreira Neves ,conferente compositor 

em Canind~, lançando mão do mesmo ard~l ~mpre~o pelos responsaveis dos 
.. 

despachos de café paulista como de procedencia mineira na e e.ta.ção de 

Jagpar~, tambem como aquellee, ' uborna~oe por individuas interessados, 

or~niearam despachos ~ra l.d87 eaccoe de café paulista como . proceden

tee de ~ elta, estação situada em territorio ·mineiro , dos quaee 837 sac

cos foram embarcados em Aramina e 250 ditos em Canind~ . 

José Augusto Pereira, Chefe da estação de elta, em suas decla

raçÕes confessa que teve entendimento pr~vio com o Chefe de Aramina, . 
Pedro Pignatti, pari proceder como procedeu. Para justificar a parada 

em Aramina doe vagÕes T.22 e N.l27, que seguiram vasios, foram simulados 

despacho de milho e feijão, vagÕes esses destinados a re&eber café na 

referida estação. Confesso~ mais que quando em sua substituição na esta

ção de Del ta, o telegraphieta. orgmisou despacho p:~.ra 250 saccoe de café 

para serem embarcados em Canindé, tendo seguido para tal fim o va~o 

M.328. O despacho simulado para esse va~o era para 10 saccos de milho, 

or~nisado com o mesmo fim de justificar a sua abertura em Canindê. 

Declarou mais que os despachos para os 837 saccos, em virtude de 

se ter esgptado o eeu talão, foram por elle or~isados no escriptorio 

do Chefe de Aramina, para o que se transportou, em companhia de um dos 

interessados, para aquella estação, de auto, tendo recebido em retribui

ção do seu acto a importancia de 500$000 e mais a de duzentos e poucos 

mil r~is destinada ao telegraphista Pedro Barnab~ de Oliveira e que sabi~ 

por ter ouvido do proprio Pedro Pignatti, q1e este recebeu a importancia 

• 



(N. tO) / ú 
Coqanhla logJIII& de Katradll de Ferro 

de mil e quinhentos r~is por sacco . Com relação aos 250 ~accos de café 

embarcados em Canind~ , cujo despacho foi or~isado pelo telegraphista 

Pedro Barnab~ de Oliveira , podia affirmar que Durval Valente , Chefe 

da mencionada estação , tinha sciencia, porque ouviu de Pedro Pignatti 

que Durval Valente estivera em Aramina afim de combinar meios para ef

fe ito de embarque e que por occaeião da sua vinda a Campinas no dia 28 

de agosto, em goso de 3 dia.s de licença , em eua. passagem por Canindé, 
~ 

Durval Valente lhe informára que ' o caf~ já ali se achava e que no 

seu regresso , no dia 31 do re~ rido mez , descendo em Canind~ , Durval 

Valente lhe disse que o caso 'já estava liquidado , confeBsando mais que 

o va~o T. 22 lhe fÔra remettido de Aramina , por Pedro Pignatti . 

Pedro Pi~at~i , . Chefe de Aramina, nega a sua participação no 

caso , confessando , porem, que rem~tteu para Delta o vagão T. 22 sem a 

devida autorização do Trafego na supposiçâo de que tal facto não cons

tituísse falta; que o referid.o vagi.o em sua volta , bem como o N. l27 , 

trouxeram de elta volumes para Aramina , e por eese motivo foram reti

rados do trem C.48 e encaminhados depois de effectuada a descarga; que 

por occasião da descar~ conferiu o caf~ exi st ente nos referidos vagÕesj 

que os volumes eram 10 saccoe de milho e 10 saccos de feijão , fi~ando 

como remettente e consignatario João Antonio, pessoa que não é sua co• 

nhecida , e que fez a entre~ dessas cargas á pe E,soa que apresentou os 

conhecimentos, não se recordando da forma. por que foram as mesmas trans· 

portadas para a re sidencia do consigna.tario. 

O telegraphista Pedro Barnabé de Oliveira que substituiu o 

Chefe de Delta durante a sua licença,em suas declarações evidentemente 

procurou preparar a sua defesa , confe ssando , porem , que eff ectuou o des· 

pacho de 250 saccos de café para embarque em Canind~ , depois de ter con 

sultado pelo apparelho aquella estação, não tendo no entanto percebido 
VI8·TO 

nada pelo que fez. 

aa•·---{_~~ferente compositor Manoel Ferreira Neves , da estação de 



(N. ill) /!f 
Companhia log,ua de latradu de Ferro 

Canind~, declarou que em dia que não p6de precisar, foram condusid~ 

para a estação, em caminhÕes, 250 saccos de caf~; que os recebeu sem 

nota de consignação, tendo o remettente ás 23 horas entregue ao mesmo 

uma factura de el ta a são li'rancisco para o referido caf~, que a esta

ção de Delta perguntou-lhe se o caf~ se achava na estação ao que res

pondeu affirmativamente , declarando que não levou estes factos ao co• 

nhecimento do Chefe e que este não ,.Presenciou o recebimento do caf~ .. 
por estar occupado no pateo e ter a Senhora prestes a dar á luzo 

\ 

Durval Valente , Chef~ de Canindé, declarou que nenhuma scien-
1 

cia tinha do facto e que somente após a che§ada do Fiscal do Trafego 

tomou conhecimento do occorrido, veri f icando que realmente foram ali 

carresados 250 saccos de café e que neesa occasião o conferente Mano

el Ferreira Neves confessou ser o unico culpado, tendo feito tambem 

outras declarações todas no sentido de justificar a sua innocencia. 
' 

ChamBdo ! sua presença, o Chefe de Del ta, José Au5usto Pereira ,est 

confirmou as declaraçÕes que fez relativas ! parte que teve no caso o 

Chefe Durval Valente . 

Pelo que ficou apm·ado a Comnd são aponta como principaes cul

pados : Jos~ Augusto Pereira e Pedro Barnabé de Oliveira, respectiva

mente Chefe e telegraphista de Delta, reconhecendo a cuipabilidad 

tambem de Pedro Pigpatti , Chefe de Aramina, Durval Valente e Manoel 

Ferreira Neves , Chefe e conferente de Canind~ . Quanto ao conferente 

de Canindé, Plínio Cruz , cano se deprehende não só das suas declara

çÕes que constam do inquerito como pelo que ficou apurado, a Commissão 

jul~ ter havido somente negligenc~a de sua parte no desempenho das 

suas attribuiçÕes . 

VIS1'0 

=-'---1-

Cbef 

Campinas , 9 de Outubro de 1930. 

a) A Commissão 

Reinaldo Laubenstein 

Raul Augusto Silva 
Octacilio de Camar~. 
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VI T O 
INQUERITO ADMINiuTRATIVO REF · TE A REGULARIDADES 

EM DESPACHOO DE CAF~ VFRIF ICADAS NA ~TAÇÕES DE 
·· ~~ . , ' - DELTA, ARAMINA E CANINDE, D PACHffi E('TES, ORGANIC'ADQS 

Cu e f 
---=--~ EM DELTA E OS CAFm :ftlffiARCADOS EM ARAMINA E CANIND • . 

Aos dezenove dia e do me z de etembro de mil e novecentos e trinta 

ne ta cidade de Campinas, Estado de ão Paulo, no escriptorio da Chefia do 

Trafego, perante a Commissão con tituida pelos nrs Reinaldo Laubenstein, 
f"' I 

Chefe do Trafego, Raul Augpsto Silva: Ajudante do Trafego e Octacilio de 

Camargo Contador, procederam- .. e a's• deligencias adiante mencionadas e que 

são as seguintes : 

Declaraç Ões do empre~do PEDRO BARNAB~ DE OLIVEIRA. 

Interrogado pela Commissão , o telegraphieta Pedro Barnab de Oli ve! 

r a , de oJ.arou o seguinte: - que solteiro , brasileiro , com 19 annos de ida-

de, res.idente em Delta, occupando o cargo de telegraphista, disse mais que 
• 

ha quatro annos ~ empregado da EFtrada e ha um anno e meio que occupa o 

cargo de telee;raphista em elta que tendo o Ch -fe derta estação , Jos Au

gusto Pereira , obt'do tres dias de ic nça para ~e ir a Campinas afim de 

visitar sua família que r.e acha neC\ta cidad e ficou o declarante rubsti tuin

do-o durante os tres diande vinte e nove de Agor.to a primeiro de ~etembro, 

que antes de deixar a e E"tação disee ao decl s..n mte que tinha ordem do Chef 

do Trafego para de~pachar duzentos e cincoenta saccofl de caf ~, os quaes 

seriam apresentado . em Canindé, que no dia trinta apreeentou- se na estação 

o comprador de caf emo Masei que se dizia repre"'entante de .• J.Moreira , 

que emo MasFi entregou ao declarante rnna nota de consignação para duzentot 

e cincoenta eacco~ de caf , eendo remettcnte Modeetino Gomes, con ~ign~doo 

"A ORDEM" e que ao entree,ar a nota die['e ao declarante que havia ordem do 

Chefe de elta e da ertação de Canind para o referido de spacho , bem a ·o im 

que tinha ordem do Chefe do Trafe go, que pedindo ara Eter-lhe apr flentada 

e:: ... a ordem, Remo Ma .. s i respondeu que a havia e .... quecido em eua residencia 

em Ituverava, que pere;untado pelo apparelho a Canindé, de~ ta estação obte -

.. 
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ve resposta que podia effectuar o despacho porque o caf~ alli Ee achava, 

que diante do que fica exposto oreanizou o despacho fazendo entrega do co

nhecimento a Remo Massi , que a factura entregou ao Chefe effectivo quando 

para alli regressou no dia primeiro do corrente, que muitos despachos de 

cafés foram organieadoe pelo declarante anterionnente ao despacho referido, 

sendo aquelles despachos feitos mediante apresentação dos cafés que eram 

conduzidos em caminhÕes para a estação e .,que absoluta certeza de despacho .. 
irregular s6 tem conhecimento daquelle pelo mee.mo declarante effectuado, 

não sabendo se o Chefe effectivo f~z def,pachos de cafés a serem carre~dos 
I'V ,. ' .... 

em eetaçoes do ~stado de ao Paulo , confirrrando as declaraçoes feitas em 

~lta perante o Fiscal Clodomiro Lacerda, declara haver en~no quanto ao 

nome da pessoa que lhe apresentou a nota de consignação , que e~ta fo i apre

sentada por emo Masei e não Mode~tino Gorr1es como consta da primeira decla· 

· ração , que o remettente éra Modef:tino Gomes que tinha quótas para embar-
• 

ques de cafés para o Sul declara mais, que nada percebeu pelo serviço feito 1 

que nada mais p6de informar referente as irreeularidade que tenham se veri· 

ficadas em taes de~pachos . Nada mais dis~e nem lre foi per~tado . A prenen• 

te declaração depois de lida e achada conforme vae arsigpada pelo declaranu 

e pela Corrmis~ão . 

VIST O 

Cb.ef• ~. Trafe&o 

Pedro Barnab~ Oliveira 

Reinaldo Laubenstein 

Raul Augusto Silva 

Octaci lio Camargp 

Aos 20 dias do mez de Setembro de mil n vecentos e trinta , nesta ci 

dade de Campinas , Estado de são Paulo , no escriptorio da Chefia do TrafeGU 

perante a Commissão constituída pelos Snr~ . Reinaldo Laubenetein , Chefe do 

Trafego , aul Augusto Silva , Aj udante do Trafego e Octacilio de Camargo , 

Contador , procederam-se as deligencias adiante mencionadas e que são as 

seguintes: 

DeclaraçÕes do empregado PEDRO PI GNATTI. 
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nterrogado pela Commisrão, o emprego.do Pedro Pi€Jlatti declarou o 

eCMinte : que caPado ,braPileiro com trinta e tres anno~ de id ade , re~idente 

em Aramin"" ,oC"c.upando o cEtr o dr Ch ef da e ~t.ação ,declara mais que ha dese-

eei annoe empregado da ll:rtrada e ha um an)1o e nove mezes que vem occupan-

do o cargo de Chefe da e E.tação de A:rarnina , íJ.ue ouviu dizer que em Ja31ura ha

viam rido orGranieado .. de:::pacho1:1 para café a serem embarcado .. em Franca e que 

em nel ta havia verificado um caso semelhante ara um deEpacbo a ser enbn.r-
"' I 

cada em Canind não Efabendo , porem , sé o facto realmente deu- ~e , que em 

fUa ertução nenhum embarque de ca.f' , fez com der Jachof de elta ; quo diaria

mente tran .. i tavam mui tos auto - caminhÕes pela ertr da de rodacem a qual pas

sa junto a e~tação , conduzindo café para Delta com pa~~agcm pela ponte do 

io Gran e sabendo tambem que ~ande quantidade atraveofava o Rio Grande em 

balsa no orto de Jos Americo Junqueira de~tinando - fe eEse caf a ser em

barcado em U'beraba, que nunca foi convidC:ido por n ·gociante .. de café para 
I -receber café~ pauliEta~ com o fim de eerem der ac!~dos em Delta , estaçao 

mineira , que a pedido do Ch fe de •e lta, o declarante r metteu para aquella 

rr.-tação o vafi_o T.22 afim de ser alli carresado com cn.f , cuja remer-..:a foi 

f e i ta e em a devida autorização do Movimento , na ~uppo f' i ção de que tal fact 

não con~tituiE~c:~e falta , que o referido vagão em rua volta de e1ta , bem 

como o N.l27, trouxeram dez volu.rnes de dercar0a cada wn para .. ra.mina or 

cujo motivo foram retirados do trem C.48 e en~aminhadoF depois de effectua

da a dercarga e a conferencia do set:uiroento , que por occasião das de .. careaP 

conferiu o caf exictente nos vacõe~ estando erte ... cheior de cufé, verifican

do - oe pelas fn.cturas ns . '55 e 56 de 25 de OCOL to de e1 ta a Aramina qu as 

me~mas mencionam 10 ~accos de milho e 10 saccos de feijão , res ectivu1aert , 

sendo o r mettente João Antonio e con ie;nado uo mcrmo, que não conh ce 

João Antonio tendo ::ido e~·sa .. cu.rgas entre~)le:=: elo declarante a quern ,àie;o 

o. pef·roa que aprePentou oE conhecimentor ,não se 1 cordando da forma que foi 

trans ortada ePsa carga para a recoidencia do consignata ·. T da mv.is 
' . 
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disse nem lhe fo i pergMntado. A prerente declaração depoie de lida e 

achada conforme vai ae~ignada pelo declarante e pela Commi~são . 

Pedro Pieflatti 

Reinaldo J~ubenetein . VI T O 
Raul Augusto 

O c taci 1 i o Camar~É~~;;::._--:-:-:-== 

DeclaraçÕes do empregado PLINJO CRUZ Chefe à Trafego 

Interro~do pela Commis ~ão, o empre ado Plínio Cruz declarou o se-, 
• guinte: que casado , bra ileiro com 43 annos de idade , residente em 

' de canf r( te 
Canind~, declara mais que occupa o cargojem an1nd desde Maio do corre 

te anno e que empregado da Estrada ha dezoito annos , que teve scien

cia da irregularidade occorrida com o transporte de duzentos e 

sadcoe de cef.~ a São Francisco do Sul os quaee forem recebidos em Ca

nind ~ e alli carrecados no va No M. 328, o qual procedia de Delta , tendo 

Chegado á Canind no dia trinta pelo C. 54 , que o declarante abriu o re 

ferido va~o no dia segMinte afim de fazer a descarga de dez saccoa de 

milho da factura 66 , 30/ 8 de Delta a Canind que aberto o vagão notou 

a falta dos referidos dez saccos de milho , existindo no mesmo vagão, 84 

saccos de farellinho de Isarapava a Casa Branca , não existindo nenhum 

caf no me e.mo , que deu cienc ia ao Chefe da r e ferida fal t e f z a. com-

muni cação ao Trafego , que no m smo dia a tarde ou no dia seguinte , o qu 

n-o p6de precisar , apr sentou-se um eenhor de occuloe que não conhece 

entre~do ao declarante o conhecimento dos dez saccos de milho e o di

nheiro para p~amento do frete , que o declarante entregou ao Chefe 

da estação , que essa mercadoria nem poeterionnente veio para Canind 

não sabendo de que forma foi liquidada a falta , que o declarante nenhu

ma interferencia teve no recebimento do caf~ tendo , porem, feito o seu 

carre~ento no j refer ido v~ão M, 328; que não sabe qual a factura 

correspondente a eese caf porque o com ositor Manoel Ferreira Neve 

lhe dis~.:~e que a factura se achava em poder do mesmo para o seguimento 

• 
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do vagão; que Manoel Ferreira Neve por determinação do Chefe est en

carregado de auxiliar no serviço de armazem Aempre que preciso ,por ea e 

motivo nenhuma desconfiança teve com relação ao referido embarque , que 

p6de affirmar com eegprança não ter havido em Canind embarques em condi 

çÕes identica ao caso em apreço , que reconhece ter agido mal em não exi

gir a factura quando fez o carre&lmento, pois nesse caso teria notado a 

procedencia do despacho e verificado assim a irregularidade , declara mai 
fi' I 

que cpando procedia o ce.rre83-mento .. desse lote de caf~ preveniu ao Chefe 

que estava fazendo ea·se embarque. de ordem do compositor Manoel Ferreira 

Neves , tendo o Chefe respon<iid ' que uma· vez que o canposi tor d~ra ordem 

podia continuar o serviço. Nada mais disse nem lh foi pergMntado. A 

presente declaração depois de lida e achada conforme vai assigpada pelo 

declarante e pela Commieeão. 

V I S TO 

.-ft'l.-.. ina • , !!__f ...!!......I J .1 

Chef e ti Trafego 

Plínio Cruz 

Reinaldo Laubenetein 

Raul Augu to Silva 

Octacilio de Camargp 

Em tempo : - pergpntado ao declarante Plínio Cruz de que forma ficou li 
de 

qui dada a falta. de dez aaccos de milho, declarou mais que Del ta foi r e-

cabida uma guia .s.c. para os dez eaccos de milho , porem, essa mercado

ria tambem desta vez não acompanhou a guia, que no dia dois do corrente 

deu aviso por telegramma ao Trafego do recebimento da gMia e liquidação 

do aseumpto porque entendeu que com o recebimento da ~~ia , entre~ do 

conhecimento e do frete j feita ao Chefe o aseumpto estava liquidado , 

que as conuaunicações foram feitas pelo declarante e entregues ao Chefe 

para serem pelo mesmo assignadas . 

VISTO 

Chefe 

Plínio Cruz 

Reinaldo Laubenstein 

Raul Augu to Qilva 

Octacilio de Camargo 
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DeclaraçÕer. do em rc0 ado ;o.nocl erreira cve 

Interrogado pela Conuni rEão o emprt:t:_;ado Manoel Ferreira Teve E" ,de-

clarou que • ol teiro , branileiro , com 23 anno!=1 de idade ,reridentc em Canir 

d onde occupa o cargo de conferente campo. itor,declara mais que emp1e -a· 

do da Ertrada ha cinco annos e que ha trer annof' que trabalha em Canind , 

que o declarante ectava encarre~do pelo Chefe para auxiliar o rerviço do 

armazem quando reei Po, que em dia que não póde n.ci f'ar foram conduzido 
- - . pura a er·taçao em cE..minhoes ,duzento ,. e éJ.ncoenta saccor de café apr fcnta-

doP por Remo Mas i, que dida a,nota de conEi 1ação ara o referido c~f , 
' 

Lemo I!Jiar.: ri lhe di r e que ia busc l-a t cndo o me omo ó voltado a e tação s 

23 horas entre ando ao declarante uma f actura de Del ta a C!ão Franci f' CO , 

corrcE" ndendo a quantidade e marca do caf recebido no armazem, que accei

tou a factura dizendo a emo hofi que ia levar ao conhecimento do Chefe 

ao que emo Mar:si disr.e não Per precieo, que em seguida a ePtação de elta 

chamou o df'clarante pelo apparelho pert,-untando-lhe se o caf Ç(e achava na 

ertação, rcrpondendo o d clarante affirmativ mente , pers~tando ambem 

~u nefocio era Cff€ e que c amaria o Clefe para ertc conhecer o facto ao 

que el ta reepondeu para guardar E!eP.Tedo não d 1arrando o Chefe , qlle no dia 

secuinte viria o va~o para nelle ser carreuado o caf e de Canind eguir 

com a factura , declara maif\ que não levou o fc .• cto ao conhecimento do Chefe 

receio o de punição, que no dia SEóUinte , recebido o vagão avisou o con

ferente Plinio Cruz para fazer o embarque ; - perguntado se o Ch fe da. 

ef\tução não prcneenciou o recebimento e embarque d rse caf , respondeu 

que não porque o Chefe se achava occupado em serviço de manobra~ e ter 

sua senhora preftes a dar a lúz , que ner~1uma retribuição recebeu pelo 

serviço que fez, serviço este contrario as normas regulares , que não ~abe 

se em outras eRtaçõe~ verificou- se c~sos identicos . Nada mais dis~e nem 

lhe foi perguntado . A pref1en te declaração depoi de lida e achada confor

me vae aFfi@'lada pelo declarante e pela Cotnmi. .. fão . 
YI8TO 

anoel Ferreira eves 
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Reinaldo Laubenotein 

Raul Augusto Silva 

Chef ._ IJ!rafego Octacilio de Camargo . 
DeclaraçÕes do empregado JOS AUGUSTO PEREIRA, feita no escripto-

rio da Chefia do Trafego aos vinte e tres dias do me.z de etembro de mil 

e novecentos e trinta , presente a Commis são constituída para o inicio do 

presente inquerito . 
.,. I 

Interrogado pela Commi ssao. o,. empregado Jos Augusto Pereira de-

clarou o seguinte, que é casado , brasileira, com 35 annos de idade , re-
• 

sidente em Delta , que ~ empre~o da Estrada ha vinte annos e ha cinco 

mezes que occupa h cargp de Chefe de Delta , declarou mais que no dia 25 

de agosto p. paEsado organi ou de pachos para 452 saccos de café destina

dos a São Francisco do ul , con~tantes das factura 5 , 51 , 52 e 53 afim 

de serem embarcadas em Aramina no va~o T. 22 , que este va~o foi de Ara

mina remettido p ra Delta vasio· e dali voltou para ramina acompanhado 

da factura n 55 , 25/8 , para dez saccos de milho coneignado a João Anto• 

nio , que este despacho foi simulado com o fim de ju~ tificar a sua parada 

em Aramina , que no mesmo dia or~isou despacho para 385 saccos de caf 

destinados tambem a são Francisco , constantes das facturas 48 ,49 e 54 ~ 

serem embarcados em Aramina no v~o N. l27 o qual recebera de Uberaba , 

vasio fez prosegMir tambem vasio a~ Aramina para ali receber os café 

j citados, que fez acompanhar este va~o da. f actura 56, 25/8 para dez 

saccoe de fei jão consignados a João Antonio , sendo tambem este despacho 

simulado afim de justificar a rada do v ... o em Aramina , que sabe ter o 

telegraphista Pedro Barnab de Oliveira quando em substituição do decla

rante na Chefia da e tação de Del t a organisado de spacho para 250 saccos 

de caf a ão Franc i co do ul constantes da factura 65 , 30/ 8 ,para o va

~o M. 328 o qual conduziu de Del t a a Canind a factura 76 , 30/8 , para 

dez saccos de milho , deepacho este ficticio tendo por fim de ju tific~r 

a abertura do va ~o em canind onde devia receber , como recebeu , os 250 

saccos de caf da factura já citada , que alem dos de~pacho~ irregulares 

• 
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de ses tre vago e nao oram feito 
... ... 

outro , que sabe ter procedido 

de forma irre~lar, commettendo um grande erro e que pas~a a xplicar 

da forma que foi induzido a e im proceder; que 6 ou 8 di s ntes do 

prim iro fterpacho e teve em Delta o comprador de cai Remo a~ei e fez 

proposta ao declarante para ir a Aramina e verificar alli a exieten

cia de 837 saccos de caf depoeitado no armazem e combinar com o Chefe 

dessa estação, Pedro Pignatti o embarque do caf em ramina com deepa-
- I ... 

chos que o declarante fizeRRe como se fez, di , como e fosse de Delta 

e que com isto Pedro Pi€}1atti · Bta.va de accordo, ó dependendo de 

acqu~iencia do declarante , o' qlal recusou a )ropo ta, porque alem de 

não e tar para istodisposto , recebeu uma carta de seu irmão Jo .... o Perei

ra , compositor em Canind , que sabendo das intençÕe de Remo Massi e -

creveu ao declarante para que não acceitasse taes propostas; que esta 

carta o declarante enviou a Pedro Pignatti, Chefe de Aramina acompanha

da de carta ua de que não faria taes der.pacho , que isto deu- ...,e no 

dia 24 de o.gp to, que no dia seguinte a noite chegaram a Delta de auto

movel Remo a si e Pedro Pignatti e mais peE~oas que não conhece ,que 

Pignatti ficou na ponte do ,io Grande para onde o decla ante e diri 0 io 

em companhia de emo Masei , que ali Pedro Pien tti lhe dis e por se 

achar embaraçado com a existencia do caf na cotação porque podia ali 

apparecer o fiscal do Trafego e encontrar o caf sem de~pacho ficando 

então combinado que o declarante faria os despacho e u no dia se-

gpinte recebera de Aramin o vagão T. 2 e de Uberaba o . 127 e que 
... 

e ~es vaGues eguiram a Aramina com os despachos simul dos para arroz 

~e feijão, conforme j deixou ex licado, que taes m di as foram lembra
'"' t das por Pedro Pign· tti e emo Mas si , que o vauão .127 recebera de Ube-

.., raba para carreeJUnento de caf de Etua estação onde havia mui to caf , 
• ~ porem utilizou- e do me mo para receber o caf de Aramina , que ne r-e 

"" 0 ni mo di a a no i te veio a e r tação ,de al:lto, ego Osorio o qual trab lha 
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com Remo Mussi e que o declarante seguio no mesmo auto para ramina. 

porque não pedi fazer os de pachos em Del ta Jor ter ex otado o seu 

talão; que em Aramina , no e~criptorio do Chefe , o declarante or€ftnisou 

os der acho8 como se fos~emde Delta e recebeu de go Osorio a impor

tancia dos impostos mineiro~ e mais taxas que im ortaram em mais de 

nove contos de r is , que em retribuição do seu serviço recebeu de 
1e€1J Oo.corio , quinhentos mil r i e. e mais duze to._.. e cucos mil r éie para 

I 

o telegraphista Pedro Barnab de •Oli~eira , que sabe por ter ouvido do 

proprio Pedro Pi@latti que e ... te recebeu um mil quinhentos r i por sac-• - -
co; com r e1ação ao embarque feito em Canind de 250 saccos , declarou 

que este der.pacho foi organisado pelo seu t cleG'Taphista , conforme j 

e z, podendo affirmar que o Chefe de Canind , Dm' val Vale t , tinha 

sciencia derte fact o, porque de Pedro Pign tti ouviu que Durval ValGn 

te estivera em Aramina afim de combinar meios para levc:..r a effeito o 

embarque , que quando o declarante veio a Cam inae no dia 28 de Agpsto 

em gpso de 3 dias de licença , em sua pasr~m o Canind , Durval 

Valente lhe dissera que o caf j ali ee achava para o embarque e que 

quando o declarante regresqou a elta , no dia 31 de agosto , descendo ~ 

plataforma de Canind , Durval Valente lhe dis~e que o caso j ectava 

liquidado , declara nais que pela ponte da Cia. paEraram milhares de sac 

cos de caf paulista para erem deFpacl~dos em elta e que iFto se veri 

ficava mai a noite e que de Remo Mar-si ouviu que o vi~a fiscal pau

lista percebia seie mil rcil.: por sacco que atrave .. ava a fronteira,que 

tarnbem o vigia da Ti'rtrada na onte deu pan1agem. a noite para caminhÕes 

e automovei a troco de retribuição pecunaria . rada mais diF-se nem lhe 

foi perguntado . A preE~ nte declaração depois de lida e achada conforme 

vai as~igr-ada pelo declarante e pela Comnrissão . 

VISTO Jos Aueusto Pereira 

.~--Lf. 

Chel' ~ ~ Tr af 

Reinaldo Laubenbtein 

Raul Augu~to Silva 

Octacilio Camar ·o 
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DeclaraçÕes do empregado Durval V~~~~~~_ aos vinte e ~ tro 
. . Ch~fe tle '1'-rafego . d1as do mez de aetembro de m1l novecentos e tr1nta no escr1p"tor1o da 

Chefia do Trafegp perante a Commi~são que iniciou o pre~ente inquerito . 

Interro~o pela CommiE ão o r empre~do Durval Valente que decla 

rou o seguinte : que casado , brasi+eiro , com 44 annos de idade, reriden

te em Canind , que empre~do da r~trada ha 29 annos e eft~ em Canind 

ha um anno , declarou mai~ que nenhuma Bciencia teve do de( pacho effec• 
,I I 

tuado em Del ta de 250 saccos de caf' a são Francil:co cuijo. embarque foi 

feito em eua estação , que s6 apó~ a che~da do fiscal do Trafegp que 

foi a sua estação em averiguaçÕes ,tomou conhecimento do occorrido verifi

cando que realmente foram ali carre~doe 250 saccos de cuf e dali se

guiram com deepacho organif:ado em Del ta , que o conferente Manoel Ferrei- · 

ra Neves confessou nessa occasião que elle éra o unico culpado , que o 

declarante não teve occa iao de ver esse caf porque durante o dia occu a 

va-se no serviço de pateo devido a muita manobra que ali se faz para a 

composição de trens , que di~:. pensa a esse fi rviço toda a sua at enção por

que o pateo tem forte declive e ambo~ oe la os j tendo se verificado os 

disparos de vagÕes por diversas vezes , que foi scientificado pelo confe- ' 

rente Plínio Cruz no dia 31 de agoeto da falta de 10 saccos de milho do 

despacho 66 de elta a Canind ,os quaes não haviam ido encontrados no 

va~o M. 328 , neste sentido o conferente fez a communicação a secção Re

clamaçÕer en1 teleeramma nº 146 que foi a ignado pelo declarante que doia 

dias depois o conferente lhe deu o conhecimento e a importancia do frete 

dizendo estar liquidado o asr:umpto dando-lhe na mesma occa~ião o telegram 

ma nº 149 dirigido a ecção ReclamaçÕes avisando o recebimento dos dez 

saccos de milho e liquidação , telegramma e~te que foi as t ignado pelo de

clarante , que não apurou ae a m rcadoria realmente tinr~ sido recebida 

confiando na informação do conferente e diante do avi~o de liquidação . 

Chamado a presença do declarante , o Ch fede Delta , Jos~ Augusto Pereira , 

este confirma as declaraçÕes que fez , de que Durval Valente tinla conhe-

cimento do embarque de caf f e i to em sua estação e i sto purque asaim lhe 
• 
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contara Pedro Pignatti , Chefe de Aramina, e que quando em goso de tres 

dias de licença , José Augusto Pereira passou pela eEtação de anindé, 

Durval Valente Chefe desta estação lhe dis era que o caf~ e ta a na c e -

ção e que quando de volta , Durval Valente lhe avisara de que o caso 

e ~ tava liquidado. Durval Valente declara que não ~ verdade o que affir

ma José ereira , com quem nunca teve occasião d conversar , pois s6 o 

conhecia, digp conhece de vista e isto deu-se uma unica ·vez quando Jos~ 
.. ,. '" ,., Perelra passou pelas~ eAtaçao e .confersava na plataforma com Joao Pe-

reira, compositor e irmão de J9s~ Pereira. -Este novamente interro~do 
. t 

confir.ma os termos de sua decl~ração e Durval Valente affirma ser inver-

dade , que nenhum entendimento teve com Remo Marsi exportador de caf~ , 

que pela sua estação passavam dia e noite em rumo a Minas dezenas de ca• 

minhÕes com eaf~ Paulista transpondo o Rio Grande em balsa e lanchas 

no porto Zez~ Junqueira onde não existe vigia fiscal paulista. Nada mai 

disse nem lhe foi perbruntado . ·A presente declaração depois de lida e 

achada confonne vai assignada pelo declarante e pela Commi.BE1ão . 

VISTO 

Chefe « Trafego 

Durval Valente 

Reinaldo Laubenstein 

Raul AU6~sto cilva 

Octacilio de Camargo. 
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CampinaE, 5 de etembro de 1930 

Illmo .Sr . Clodomiro Lacerda 

D.Fiscal do Trafegp . 

RIB. PREIO 

AYEBIGUAQÃO URGENTE 

' Peço conhecer os documentos annexos e seguir 
I 

immediatamente a Canindé Del ta , afim de proceder ás averiguaçÕer. 
... 

necesrarias para apurar quem ft·ao os anpregados re~::~ onsaveis . 

Pelo percurso verifica-se que o M. 328 veio dia 

30 pelo C.48, de Uberaba a Delta e pelo C. 54 do m smo dia para Canind 

e , diante da carta do Chefe d~ !~rapava , f6ra de duvida que o caf 

foi carret,;ado em Canind • 

FC/ CP/ AG/ 

SaudaçÕee. 

a) R. Laubenstein 

Chefe do TrafeeP• 

VISTO 

f ina• •--/---/-

Cb.ef 
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llmo .Sr . Reinaldo Laubenstein 

D •. • Chefe do Trafego . 

AV 1 IGUAQÃO URGENTE 

Copia F. T. 22/l51 

Vossa C.M. 66/83 . 

VfSTO 

Devolvo os 'a~exos acompanhados de declaraçÕes do 

pe eoal de vari ~ eetaçÕee com~ passo a enumerar abaixo : 

DELTA: Com relação aos 250 saccoe de caf da factura 65 , 30/8 , 

de Delta a rão Francisco , constados como carregado no vagão . 328 reti

rado do C.48 , 30/ 8 e com ~egMimento no mesmo dia Canind pelo C. 54 , o 

telegraphi ta que então exercia as funcçÕes de Chefe (período de 28/ 8 a 
I 

1/ 9) organieou factura para o lote citado , como carr ~do no referido va

gão , or~ni ando ainda para esse mesmo vagão de~pacho de dez acco milho 

da factura 66, 30/ 8 , Canind que afinal por esquecim~nto tambem não o 

carregou nesee vehiculo, que para o seguimento do mesmo o proprio empre~

do o lacr ra, isto feito com conhecimento dos Chefes de Delta Canind • 

O Chefe de Delta affirma t r conhecimento dos entendimentos com 

o interes ado e tam em ter autorisado o telegraphista a effectuar de pa

cho nessas condiçÕe , nada se referindo obre entendimento com o Ch fe 

de Canind e im com um moço da .firma Modec-tino Gomes e J .Moreira de 

Franca. 

C I. ~: O compositor Manoel Ferreira Neves chama a elle a exclusi 

vares onsabilidade , tanto no recebimento da 250 saccas de caf do va -o 

M. 328 , como na autorização do ~eu carre~ento . A~sim , ~u com as pre

rogativas que tem no serviço como imediato do Chefe durante o dia e re 

vesado com o telegraphista tambem au orisado para ePr.e fim. O conferente 

Plinio Cruz encarre ado do armazem confirma o recebimento pelo referido 

lt 
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compo~itor , bem como ter carre~do 

de ee carre~ento ter dado conhecimento 

carregando o caf recebido por aqu lle e que o Chefe diseéra que mna vez 

com ordem devia continuar o carregamento . Em additamento ao compo~itor 

devo accrescentar que e~"'e diz ter recebido f actura do proprio renettente 

de caf e asEim esta não acompanhou o boletim do tr~m C. 54. O Ch fe de 

Canind alle~ não ter conhecimento do Jaoto estando de serviço um dos 
auxiliares • 

empregados/ rêvesadore do escriptorioe que eão conferente -compositor 

Mano 1 Ferreira Neves ou telegraphicta João Carlos Silva e que elle se 

achava de servjço na composição 'de trens , no pateo como de costume . 

Pela copia dos boletins tirada em Canind~ de 25/8 a 7/9 e tendo 

em vista uma orientação verbal de !~rapava e tambem o vagão N. l27 com 

factura de Aramina e confronto com o livro de vagÕes junto ao proces o 

e arrecadado em Delta por mim , Uill1bem achei indispen avel ouvir Aramina 

como segue : 

O Chefe declara ter vasio diPponivel , o vagão T. 22 que a pedido 

do C efe de lta , para 1 remetteu vaeio, tendo em vista ter o coll ~ 

lhe informado necessitar des~e vag;o para caf~ , ~em ter mencionado deeti 

no te . que no dia 27 recebeu es e e o vagão T. digo .127 sendo um car

re~do com dez sacco de milho e outro com dez saccos de feijão , não men

cionando a car~ de cada um por não usar collocar nas contas e no E. T.l-A 

o numero de vagÕ s ,qu~ a remessa do vagão foi feita sem conhecimento do 

movimento . Pelo exposto em Canind , declaração do conferente Plinio Cruz, 

sobre falta de 10 saccos de milho referido tambem pelo tele aphieta de 

Del ta , faltantes do vagão M. 328, telegramma 146 de 31/8 po copia , liqui

dação do caso com copia tele amma 149 de 2/ 9 e tambem com"1iquidação com 

conh cimento e importancia do frete " entregues por um senhor de occulo 

no P. lO de 31/8 resa1ta que para o vagão circular lacrado e vasio entre 

Delta e a e tação compromettida , l1avia o despacho imulado de partida d 

dez accos de feijão ou milho e as~im indi~penravel a procura der- ee 
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dado na Contadoria e a im o e~clarecimento total de todas as e taçõe 

envolvidas . 

Pelo informante referido de t~rapava ha propabilidade que o facto 

se eEtenda at~ Guar • 

SaudaçÕet:~ . 

,· 

a) Clodomiro Lacerda 
• 

VI TO 

Cbef• ... Trafego 

, 
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ErTAQÃO DE C NIND 

Declaração que faz o confer nte compositor ~oel Ferreira evea , fer

roviario de 23 annos de idade r Qidente na e tação de Canind onde 

exerce as funcçõe acima de 8cripta: PergMntado o qu abe com r lação 

a vagÕe va ioe recebidos l acrado e ~co~ f actura procedente de e~ta

çÕes ~ ituadae no quarto diPtrictó , respondeu que , pelo com rador de 

caf de Ituverava , emo Ma si ·, , foi no dia 30 de agoAto p.p., 9 hrs 

da manhã apr entados no arm~zem para de ~puc o duzentos e cincoenta 

saccos de caf , cuj marca não sabe preci~ur e que uma vez recebido 

pelo declarante di to caf , o comprador referido d ie e ao decl· .. ra.nte 

que lo depois faria entre~ da re npectiva nota de conei3nação , reti

rando-e em eguida da eetação, voltando novamente a e otação cerca de 

onz horas mais ou menos e no me mo dia , prevenindo o declarante, a 

quem fez entre~ da factura para duzentos e cincoenta saccos de cuf , 

cujo numero da factura não se recorda, de que podia o declarante dar 

expedicção ao rof sem embaraço , tendo o declarante fallado ao referi 

do comprador que ia fallar com o Chefe obre o occorrido , endo então 

previnido p lo me mo senhor Remo Mar Pi de que não havia nece "' "idade 

de fallar com o Ch fe e q i to deu-. e antes da a rer.entação dare 

pecti va factura , tendo arr.i procur ado tranquilisar o declar nte com 

a explicação de que traria logp a nota de consignação ap6A ter d po

sitado o caf no armazem. P rguntado como pr ocedeu o declarru1t a vi -

ta do recebimento da factura para o ~ 250 saccos de caf acima citado, 

reQpondeu qu uma vez recebida a factura em vez de nota de con~ i a ão 

como e"'perava e com des acho procedente de Delta , trasida elo p o rio 

remettente , previniu o conferente Plínio Cruz de que a factura achava

se em poder do declarante e que podia carregar o 250 saccos de caf 

no va -o M. que devia che§ar de elta p lo trem C.54 conforme aviso 

que teve a re speito do Delta a sete hora~ da manh-, avi o e~~e dad 
• 
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de Delta p r pe. roa que ~up Õe tenha ~ido o Chef da eP.tação, viEto que 

não pediu nome e F re pondeu " ciente " - Pereuntado si algpma outra per

soa da e~tação teve conhecim nto derr , ou de outros facto i entico~ , 

rePpondeu que apena o conferente Cruz t ve ciencia do facto acima nar

rado e ~omente no cumprimento da ordem dada pelo decl rante para o carr -

gamento. Perguntado se alguma of erta tivera de emo ·a si ou de outra 

pessôa qualqu ar para assim agir ou me~ o 'i al~ ref rencia fez o remet· 

tente sobre de~ achos effectuadq em outras estaçÕes, rc pondeu que nenhu· 
• 

ma offcrta teve ne se sentido e que agiu in tinctivamentr em nenhum 
I 

intere ~e e pela forma explicada da a r rrntação do de pacho. Per5untado 

s sabe de quem fÔra comprado ~r:e caf ou me~mo conl cia a tua proceden

cia, eepondeu qu não sabe de quem fora o caf com r u.do nem a sua ro

cedencia , lembrando-~e apenas ter sido recebido em caminhÕes, isto 

por um s caminhão com repetidas via~n at completar o lote citado- Na

da mais sabe e por aclar conforme o que acima foi lido em Fua presença e 

do Chefe da Ftação que testemunhou a declaração e rerpectiva le ' tura, 

a ~iena a eclaração. 

Canind 7 de ~ etembro de 1930. 

Clodomiro A. Lacerda 

Manoel Ferreira eve 

anoel Ferreira . ever 

Durval Valente . 

V ISTO 

Declaração que faz Durval Valente d c 44 a1mo de idad e r e id n

te na e~tação de Canind onde exerce a funcçÕe de Chefe da e tação. 

Per 1tado o que abe a re~p ito do 2h0 Eaccos de caf 

do a d ePpacho pelo Snr . emo ia" ri, de~tin.ldoe a são Franci .co e obre o 

vagÕes r cebido~ vasio com factura do 4Q irtricto qu deviam acompanhar 

eeo.es vagpes vaeios depoi de carre dof. na e .ta ão deEta os refpectivo 

lote de c· f , r ondeu: que quanto ao~ 250 ~acco~ de caf carre .ados 
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ne ta no va~o [. 328 do remettente Remo [assi , n nhum conhecimento te.ve 

quer da parte do interef.ado no despacho, bem como de qu quer eu subor

dinado e tambem ignora a procedencia do mesmo, não tendo tambem presencia

do qualquer entendimento com a ePtação de Delta pelo teleerapho , visto ~e 

occupar acomp~nhando no pateo compoPição de trens, ertando affecto o ser

viço de escriptorio ao telegraphista Auxiliar João Carloc ~ilva e confe

rente ,'lanoel Ferreira Tevee que se reve~;,au11 durante alL,ruma"' horas por dia • .. 
PerLuntado ri nem ao menor constou que esta , ou as ect~ -es vi inhas re

cebiam va Ões va.eioe de Del ta pg.r carrec,arem café com de::.pacl os anteci-
' pados da rocedencia indicada , ou si te v all,runJa offerta ara as sim pro-

ceder ,respondeu nada lhe ter constado , c o tambem não f •ra rocurado! 

para esf:e fim por qualq_uer remettente de cu-f • Nada mais sate e por achar 

conforme as"igna a presente declaração lida em . ua pre"ença, conf.orme disf·e 

Clodomiro A.Lacerda 

Durval Valente 

V I S TO 

Chefe • Trafego 
Declaração que faz Plínio Cruz de 43 annos de idade , ferroviario , 

residente em Canind onde exerce as funcçÕes de conferente do armazem. Per

guntado si efffctuou algum r cebimento de caf para cujo caf em vês de 

nota de con~ignação, recebeu factura de outra procedencia , bem como va~o 

vasio para nelle ser carre~do o caf do armazem e em que quantidade ,res

pondeu: que nenhum caf recebeu sem nota de conPignação e que em dia que 

não sabe precisar maie ,que se lembra ter sido no dia ~maediato ao rece

bimento de dusentos e cincoenta saccos de caf • teve ordem do conferente 

compositor .anoel .Ferreira eves para carre~r dito lote de c f no vasão 

~ . 328 que vinha de Delta , cujo lote de caf no dia antes fÔra recebido 

do com)rador Pemo Mas i pelo proprio conferente com o i tor acinn referido 

e que ao abrir o di to vagão la.crado de Del ta e Ie11rapava. em lados rerp c

ti vos encontrou oitenta e quatro saccos de farello de I rapava e deetina

dps a Casa Branca , carre~ndo o caf n tse vaGão onde tambem se uio o 

farella. Perguntado de que forma recebeu a factura para o. lotil de caf re-
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ferido , respondeu qu o conferente compositor J citado lhe orden· ra 

o carregamento acrescentando que a factura se achava na compo~içuo e 

que o declarante que carregou o lote de caf não a viu, porque não lhe 

entregou o mermo compo~itor . Pergtmte.do si mais alguma outro. caf fôra 

rec bido sem B.Ef'istencia do declarante e se deu desfles factos conheci 

mento ao Chefe da eFtação , respondeu que e6 o lote referido acima f Ôra 

recebido sem asr:istencia do declarante ~ que os demais caf s foram re -
"' cabidos mediante as resp ctivas ~~tas de consisnação oQue no dia do car-

re§amento do mesmo lote de caf dis~éra ao Chefe que com ordem do com

positor estava carregando esse lote de café que o meemo campo itor lhe 

dissera estar a factura na compoeição , não tendo explicado de quem ra 

o caf , accreecentando apenas que éra o caf recebido el o compoeitor , 

tendo o Chefe lhe re~pondido que uma vez que o com ositor d ra ordem 

podia continuar o carre~ento . PergMntado si foi procurado por Remo 
I 

Massi ou qualquer outro comprador de caf que lhe fisesse offertas para 

receber caf com facturas de outras rocedencias , para serem carr t.:a.dos 

em vagÕes vasios recebidos para eec:.e fim , das mef:mas procedenci&s , 

reepondeu que não foi procurado e ta.rubem n m lhe con tou que houvesse 

sta occurrencia e que Remo Mas .. i aprere t ra outros caf e com nota 

de conoié9ação . Nada mais disre e assigna a pree.ente declaração depois 

de lida em sua preeença e testemunhada pelo Chefe da eftação 

Delta ,digp e~tação de Canind ~,7 de fetembro de 1930 

... 

Clodomiro A. Lacerc a V I TO 

Plínio Cruz 

D. Valente . 

Accret•cif"'o da dfclaração de Plíni o 

1' i nas •----/---/.-

r açao ao d s sacco de milho da factura 66 , 30/8 , de Delta a Canind 

fal tantos para o vagão M.328 , reepondeu que com t el c;ramma 146 de 31/8 , 

reclamou a falta e pediu avi~ar Delta , e que no me~mo dia , 31/8, pelo 
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P. lO um senhor que usava occulos apre entou- lhe o conhccime to ara erees 

dez saccos de milho acompanhaao da im oriancia de reis cinco mil e~sote

centoa ou importancia aproxinada ara liquidar o frete , sendo o conheci -

-mento e dita importancia entre~e ao Chef da e~tação em liquidação do 

ca~.o , sem o recebimento do milho , tendo e ido ta.mhem recebida a guia 99 

de referencia. para os dez saccos de milho A. L •. ignorando si recebeu em envE 

loppe ou acompanhada de outras guias , faJ>endo a corrununicação de liquida-
• 

ção do caso com telegranma nº 149 em 2/9 embora a cuia lhe fosPe parar á 

mãos no me~mo dia do recebimento ' o conhecimento e importancia citada. 

Canina , 7 de fetembro de 1930 

Clodomiro A. Lacerda 

Plínio Cruz 

D. Valente . 

. v r To 

Cbefe •• !'ra:te• 
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ESTAQÁO DE ARAMINA 

Declaração que faz Pedro Pignatti ferroviario de 33 ru1nos,ca~ado, 

re idente na e tação de Aramina . 
A - .,... • • ~ 

Que pelo trem C.53 de 25/8 , fora nesta estaçao ad1c1onado o va~o 

T. 22 def.tinado a e c;tação de Del ta em virtude de pedido feito pelo Chefe 

daquella estação que allegou precisar de vagÕes ara carre&nmento de caf , ... .. 
não tendo feito menção do destino e tambem por ser o mermo desnecereario 

• - - ' - fltl 

ne ta. Que no d1a 27 de agoE"to P·!>•, recebeu pelo trem C.48 os vagoes 

t . l27 e T. 22 , cujos vaDeS aqui 'permaneceram para soffrer descar~s , um 

delles de 10 saccos de milho J . A. peso 600 kilos da f actura e con igna

ção 55 , 25/8 , de Delta a eeta e outro de 10 saccos de feijão J .A., peso 

600 kilo~ da factura 56 , consignação 56 , 25/8 , tambem de Del ta a e ta ,não 

sendo poerivel exactamente qual a car~ asRim recebida de um e outro va~o 
' 

por não ter regi tro no talio '*. T. l -A e E. T. l l do numero de cada vagão 

os quaes continham caf sendo o va~o r. l27 com 385 saccos e o vagão T. 22 

com 450 saccoE de caf destinados amboe a . ão l?ro.ncisco , sendo esses va

gÕet!1 nesta conferidos pelo declarante como certos, ficando os mesmos dese 

baraçados para o seguimento no mesmo dia da chegada ainda com tempo àe pro 

seguirem no trem C. 54 se houvesse lugar para esses vacões . PerGuntado 

se fÓra procurc:.do por al51.11n comprador de café , que lhe fizes.,e qualquer 

offerta para carregamento de caf neeta estação , com de.pacho de na 

mineira e no caso afft rmativo qual os intereseados porquem foi procurado 

e qual a proposta recebida , r ·spondeu: não ter ido procurado para eEse 

fim. Nada mais disse e por achar confonne assigna a presente declaração 

~epois de a ter lido . 

Aramina , 7 de Qetembro de 1930 

Clodomiro A. Lacerda 

Pedro Pi{glat ti 

-1 TO 
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Recti.fica- ee que no vagjio N. l27' f~ra ne~ta carrecado 20 saccos de arroz 

em casca para a estação de Barracão da factura 37 -Jl~ 
0

com o peso de 

1. 343 kilos . 

Clodomiro A. Iacerda 

~nefe •e Trafego 

Declaração qUe faz o por ador Manoel Antuner. Barreto , de 
"" . 

Pedro Pignatti . 

casado , reflidente na estação de lramina no exercício do cargo 

37 annos 

citado : Perguntado se lembra ·qe ter feito manob1·a ou descargas doe 

vagÕes J. l27 e T. 22 deixados 1pelo trem C.48 de 27/8 , re pondeu: que 

não sab~ si fez manobra com esses vagÕes e tn.mbem não se lembra o que 

foi descarregado tendo em vista fazer s enpre de(care;as . Não tem recor

dação da quantidade do caf de Ee@.imento dos mesmos . Nada maie sabendo 

aePie;na a presente declaração que foi lida em sua preeençao 

Aramina 7 d ... etembro de 1930. 

ClodorrJro A. Lacerda 

Manoel Antunes Barreto . 

Declaração que faz Placidino de Oliveira , portador na estação de 

Aramina com 28 a.rmof:" de idade : perguntado se lembra de ter feito mano 

bra ou descargts dos vae;Ões N. l27 e T. 22 , deixados pelo trem C. 48 de 

27/ 8 - não ~abe qual a manobra que fez com trez vag~es porque o servi

ço f e i to em comnum entre elle e o companheiro e por esre motivo não 

p6de pr~cirrt tambem o que det-carrecou dor mc~moe . Pereuntado se assi 

tio a conferencia desses vagÜet:', , re.pondeu: que sim e..:tando os mermos 
em 

quasi repleto e que um delles foram carre0ados alCPDf: saccor de arroz 

sendo o recuimento des~es , caf s e arroz . 
VIST 

Aramina , 7 de setembro de 1930 

Clodomiro A. I,acerda 

Placidino Arantes de Oliveira. -·- Che-; .._,-~tt; .... " ~ 
... d QL f) Trarea 

• 
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Declaração que faz .Jos .topado , ferroviario em ramina onde 

exerce a. funcção de te legraphis ta de 22 o.nno!:l de i ade . 

Perguntado o que sabe a respeito da perma.nencia dos va0 Ões N. l27 

e T. 22 retirados n Eta do trem C.48 de 27/8 , dirse que sabe ter sido os 

vagÕes deixados do c.48 em dia que não sabe e fez o boletim do reLuimento ' 

não tendo af· istido descar& , c arre[amento e nem conferencia dos mee:mor, 
I 

que apetar de ter em reu poder a facturE(dos 20 saccos de arroz a Barra-, 

cão , sendo a factura tirada pelo ,Chefe que deliberou o carregamento do 
• 

arroz, que mediante nota de con~~gnação foi poPto no vaóio com a•numeração 

do meemo na reepectiva nota . 

ramina , 7 de Petembro de 1930 

Clodomiro A. I.acerda 

Jos topato . 
VISTO 

Ctlef• •• 'l'ra:re o 

• 

.. 
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EPTAÇÃO DEDELIA 

Declaração que faz o portador Ar;enor de Oliveira , que de so.bba-

do dia 30 de ac;ooto at hoje 6 do corrente fez plantão da noite nadrugada 

irto a pedido do companh,iro portador anul ho Juner , tendo em vista que o 

plantão reve ado mn dia sim , outro não e como o colle§a e~tivesse doente 

fez esre accordo . 

PerLuntado se tem lembrança d! alguma manobra feita com os 
.. 

trens procedentes de Uberaba na madru[J3.da de 30 de ae,;of::.to p . p., rfr ondeu 

que se fez , n~o tem certeza , de n~ a se lembrando . Per ~tado si nos dias 

29 ou 30 eFte sabbado fez al(;Ulll c~rregamento ar& secuimento em qualquer 

vaej.o noe trens da madrue;ada , reepondeu que não . Per:;untado si teve ~::.leum· 

ordem de lacrar vaf!foo na madr ugada de 30 de acorto p. p., rec o eu que não . 

ada mai diP .. e nem eabe e por achar de accordo a declaração 

lida em sua pre ~ença aF igna-a . 

Delta, 6 de ~etembro de 1930 

Clodomiro • ac rda 

Agenor de Oliveira 

Ef. T AQÃO DE DELTA 

I o 

Declaração que faz o 'telegra.phirta Pedro .Toe~ d Oliveira. ,que 

faz na estação de Delta oe plant ões da noite e madru~da e que noe dias 28 , 

29 , 30 e 31 do at,orto p . p. e dia 1º do corrent ae:sumiu a Chefia da estação 

em coneequencia de licença concedida ao Chef da eftação , com 19 annos de 

idade , solteiro e com 4 annos raais ou meno~ de serviços , á Companhia . 

Perguntado e i retirou de al trem procedente de Ub raba na ma-

drUG«lda de 30 de aLue-to p. p. a.lgum vE.Sio , .. i teve distribuição d movimento 

e a que fim era o mermo destinado , re~pondeu que do trem C.48 reti rou no dia 

30 de ae;osto . p. o vagão M. 328 vaeio de tinado ao carre8ll!lento de caf ne -

ta , que havia ordem anterior do lovimento de Ub raba pan retirar vagÕes va-

ies destinados á carrcaamento de caf e que acr~dita ue tal ordem t nha 

rido recebida na c;eftão do Cl.efe effecti vo , que pc.ra o dia 30 não houve em 

• 



"" 

cN. tO) 

Companhia louaaa de B1lrtd11 de Juro Y/ 

o 

telegramma. di r.tri buição do Movimento . Pere:untado o que fez com o va

gão . 328 carre&do , addicionado ao C. 54 do mesmo dia , re .. pondeu aue o 

r ferido va~o fora retirado ào C.48 no dia 30 de ~ostop . p ., e addi 

cionado va~io no mesmo dia no trem C. 54 , lacrado de~ta pelo declarante 

sendo o seu se@limento acompanhado de boletim facturas sendo que os 

dez volumes constantes da factura 66 , 30/8 , deeta a Canind para dez 

.. accos de milho , cujoe volumes tambem d~ixaram de reguir no referido , 
"' 

por esquecimento do declarante "Íeia-Ee referido vacão por ecquecimento 

do declarante "• se[..Uiramde oi com Guia E . ~ . c . 99 de 30)/8 em trem e 

numero de vagão que ignora. 

Perguntado como fez e por ordem de quem , fez o facturamento dos 

250 saccos (duPent oe e cincoenta saccos de café ) da fac t ura 65 , 3Q/8 

de el ta a~ ão rancirco e de que forma e onde e~tava combin~do o carre 

gamento derre caf e de qual ro:nettente , rer .. )on u quP o Rr . 1Iode tino . 
Gomec que t inha qu6ta para al guns mi l rn.ccof' d café a serem derpacha

dofi\ deeta para I tarar -f·ão • ranci f'CO , pr . "entou a nota de connicna.ção 

para er~a~ dusentaf:l e· cincoenta Paccas prevenindo o dec l arante de que 

o carre~mento Peri a effectuado na rtação de Canind para onde o vagão 

Pe i a vaeoio acompanho.do da retpectiva fac .ura , conforme foi feito com 

a factura 65 de 30/ 8 def1ta a ão Francir:co . Que decpacho· nes '"' as condi

çÕer.: foi ::-6 esse na c:estão do declarante e com conheciment o do Cbefe 

effecti vo que lhe d if1 réra que sabi a t que effectuaP. re os de~ acho f con-

forme combinação com Canind ~ feita com o Cl·efe da referida ef1taçiio , que 

·~! na u.pre~ ntação da nota de conF~ie;nação ,rara a referida factura 65 , 30/ 8 
~ a.\ -~ ~ a Sao Francisco, o Sr . Modeetino Gomrs d -ra ao dec l arante recado do 

.: Chefe de Canind~ que o em e:::tava na eP.tação referidaeque podia ffe d-
i Cí 

~ tuar o deP.pacho . Eendo o conhecido ,di go , eendo o conhecimento entre-
.r::s 
0 gue no dia 1 de f,e tembro do corrente a o, de pois de ter r ido o decla-

rante informado pelo te l ecrapho pelo Chefe de Cani nd de qu o caf j 



cN. tO) 

Companhia logyana de &atradu de rerro 

estava carre6ado . Pergpntado si teve al a offerta para effectuar deepa 

cho neffaf. condiçÕeP mediante apenar. apre rentação da nota de con~igna

ção com a condição de ser o caf entre[;ue p l a f actura expedida derta , 

e , na e~tação de Canind , rerpondeu que não teve qualquer offerta nem 

me.mo do Chefe de Canind • Que o declarante não reconhece no ca. o a 

sua excluriva rerponrabilidade e a~u illudido pelo Chefe de Canind e 

tamb m tendo em vi~ta o Chefe de ... t?- t lhe dito que podia receber o 

caf , digo, effectuar de ~pachoP n1ed i ente .,penas a aprerentação da nota 
I 

de consignação para eer o café c'arregado em Canind • Jada maif=l dis::::e e 
I 

por achar conforme depois d'e ler a~ ignou a p1 e r, ente declaração , teste-

munhada pelo Sr. Jos Pereira, que a~tf.istiu as me smae perguntas e res 

po~tas . - R ctifica- se que o nome do declarante · Pedro Barnab de Oli

veira. 

Delta , 6 de Set~mbro de 1930 

Clodomiro A. acerda 
VISTO 

Pec r o Barna 01 i vei ra:.:::::::::t;~~;::::~~== ----~ 

Jos Pereira. - ~ - ~ 0. L___,. t 
Cbefe •• Traf ego 

E· TACÃO DE DELTA 

Declaração que faz o c r . José P reira , ferroviario , de 35 an11o 

c~eado~eFidente na eatação de elta onde exerce as funcç Õee de Chefe da 

estação . Que no dia 28 de Ag rto p. p. , o declarante au, entou- te da eeta

ção em goPo de licença e s6 r c[g'e.r-ou no dia 19 do corrente af\sumindo no 

mesmo dia o s rviço da referida Chefia. Que dias antes de entrar em co o 

de licença foi procurado pelo diGO procurado por um moço que declarou ~~ 

de spachante de c af dos Snre . Modestino Gomes e J .Moreira & C ia, n gociar 

te de caf em 1 ranca e que ra intimo do Chefe do Trafe~o , e , que pro 

punha apresentar notas d confignação para de pacho de cuf na e. tação 

de ta , endo entretanto o caf apre~entado d·e accordo com a factura org1• 



cN. 10) 

Compaobla Mouaoa de l1tradu de Perro 

nisada (oro" nie:ada nerta) para com ella ser recebido o caf na e rtaçi:o de 

Canind onde j tudo ertava combinado e que depoif e entenderia a respei 

to com o Ch fe do Trafego, que os impostos pauli~tas seriam age~ em rão 

Paulo . Perguntado si .ouve algum entendimento entre o declarante e o Chefe 

de Canind , rerpondeu que não>rendo o entendimento romcnte com o moço cujo 

nome ignora e calcula ter cerca de trinta annos de idade e ser alto e more• 

no. Perc:,untado si chegou a effectuar alc,um de. p cho nerc.ac- condiç Ões ou i 
-' I 

autorizou o telegraphieta Pedro de ol'.iveira a effec tual-o na sua auPencia-

reepondeu que não chegpu a effect ·r n nhum der.pacho e que de accordo com 

que lhe foi dito pelo r~ferido mo~o deu ordem ao tele&rapbista que effectu

as"e dePpacho der.ea forma , cujo derpacho foi f ito na auc-encia do declarc.n

tc e p rt ncente a factura 65 , 30/ 8 , der-ta a rão Franci~co ra os dusen

to e cincoenta,e neru1um outro foi effectuado . Explicando o rno o que nes 

sas condiçÕes at:Jiu em Ja@lara, Ir;açaba e outras e qu o Trafego conhecia es 

see de~ achos . Que o declarante indo a Campinas erteve com o ~r . Isolino 

Monteiro U.."Ciliar do Movimento a quem ex licou o fL~.cto , recommendou-lhe uma; 

v z que conP-tava haver pedido de autorisação para es es de"pacho~ ner·r-as. 

coro içÕes que acuardas r-e ordem e as eim vol teu com id ia de e •. perar ordem 

ou effectuar Of derpachos que apparece Fe at v1r a ordem, dieP at vir a 

ordem. 

elta , 6 de Setembro de 1930 

Clodomiro A. Lacerda 

Jos Pereira. 

VIST 

Che f 
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Segundo se apura do inquerito remetido pela Es

trada, o peticionario confessou de fórma inequivoca e deta

lhada a falta de que é acusado e nar a cuja apuração foi ins

taurado o inquerito, em obediencia ao disposto no art . 43 

da lei 5.109, então Vigente . A sua resp onsabilidade nos fá
tos delituosos expostos no oficio Ãe fls : 7 não p6de , pois , 

ser posta em duvida, inexistindo , conseguintemente , fundamen-, 
' to para a revisão do inqueríto~ s6 admissivel si provada f os-

se a ex1stencia de qualquer vicio que invalidasse a di ta con

fissão . 

ora, o peticionario nenhuma prova aduziu nesse 

sentido , sendo mesmo certo que , notificado para apresentar pe

rante este Conselho a sua defesa, desatendeu á notificação • 
• Portanto, tendo ficado apurada a falta praticada pelo peticio-

nario , ORino ~elo indefe rimento do pedido de fls . 2, ciente 

o Exrno . snr . Ministro do 'l'ra balho , que o o mandou encaminhar 

a este Conselho . 

Rio , 9 de ·outubro de 1933 

~~IVV1À ' 
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C. N. T.-25 

CONSELHO NACIONAL DO 

Mlnlsterlo do Trabalho, 
lndustrla e Commerclo 

P. 3087/33 

JSS/EA 
ACGORDÃO 

TRABALH~ 

la. 
... Secção 

19 .... ~.~·· ······· 

VI TO E HEL TADJS os e1UtQs o processo em que Jos .. 
N 

ugusto Pereira, ex-chefe da estaçao de élta da Companhia Mogyana 
' de Estradas de Ferro, demitido m 1930, em virtude de inquerito admi-

' nistrativo a que respondeu, pede, por intermedio do Exmo. Snr. Minis-

tro do Trabalho, Industria e Comerei~ a revisão do referido proces

so, afim de ser reintegrado no careo que ocupava: 

cons:l.derando que no inqueri to instaurado em obdiencia ao 

disposto no art. 43 da lei 5 .109, entao vigente, o peticionario con-
• 

fessou de forma inequivoca e detalhada a falta de que é acusado ; 

considerando que a sua responsabilidade nos fátos delitu

osos expostos no oficio de fls. 7, não pode ser posta em duvi da, 

1nex1s t ndo , portanto, funâ ento para a revisão do inquerito, s6 

admissivel si proveda fosse a existencia de qualquer vicio que inva

lidasse a dita confissao; 

Resolvem os membr os do Conselho Nacional do Trabalho indef~ 

rir o pedido de José Augusto Pereira, ofici~ndo-se nesse sentido 

ao Exmo. snr. inistro do Trabalho, Industria e comercio . 

Rio de Janeiro, 5 de Março de 1934. 

Presidente 

Relator 

""' ,~~~rocurador Geral 
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M IN ISTERIO DO TRABALHO 
INOUSTRIA E COMMERCIO 

END. TE L. 
"AGRILABOR" 

E/LA 

N.o ............................... ?.:":":.l497 

Sr. José Augusto Pereira 
' - Ita~ira - E. de São Paulo -

I 

De accôrdo COI!l o que requereu o Dr. lQ Adjuncto do 

Procurador Geral nos autos do ~rocesso am~e reclamaes contra 

a vossa dis~ensa da Companhia Mogyana de Estradas de Ferro, de 

ordem do Sr. Presidente, communico-vos que tendes o ~razo de 

10 dias, contados da data do recebimento deste, ~ara contestar

des as conclusões do inquerito administrativo a que fostes submet

tido naquella Empresa, dando-se-vos vista, nesta Secretaria, dos 

respectivos autos. 

Attenciosas saudaÇÕes. 

Oswaldo Soares, Director da Secretaria 

* 
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CONSELHO NACIONAL DO 

SECRETARIA. . .. .. l.a.. ..... SECcAO 

MINISTERIO DO TRABÀLHD 

INDUSTRIA E COMMERCIO 
P . 3087/ 3 

ato de ganetro, . ... 2.6 .... d~.~J: ... JJJLHO .................. 1 
END. TfLEG. 

" AGRILABOR" 

• / HJB 
N. o . 1.-::1 .•. 032 

:r~ - I 

. ~?r~ 
0-o ~ · 3-?·:~-~ 
~ft(' 

SIJR. . TIII TRO 
tJ 

Tenho honra de r.est t r v. Ex., dev ru -
d , · petiç~o em que José •utusto Pereir , ex- chefe d Est~ção de Del

ta d Comp h ~00i~a de strad s de Ferro , demitido em 1930 em v· r -

foi submet do , pleitea 
,.. 

s· o do mesmo ser reinte do no cargo ue ocu-

p v • 

l proposito do ass to c e-me esclarecer v. Ex. ue 

este Cons lho , em sess:o de 5 de Bar o ultimo, reso 

tendendo ·:'l ue o su 1 icante, se ndo se anur do 

inquerito remet do pela Estr·d· rec ~· , confessou de f6rma inequi-

voe e det~lhada fa ta de ue N 

c s do e pur cuj puraçao foi 

inst ur· do re~11ect VO n ueri to em O ed enc a ' O disposto no art . 43 

d· Lei 5 .10 , então vicente • 

• s1m sendo , prev~ eço-me do monento P' r renovar a v. 
Ex... os protestos de 11 ...,hJ. 1 s · 1 t cm s der o. 

E 10 . ,., n. DR. 

M. D. . ~r·TRO DO T 

s 
R 

PRE 'ID 'T1 

C • RCIO • 
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P. :3087/33 

1-1.197 

.... nr. Jos sto .r.er 1 
i 

a o r r. o ·n ·• 

Industr1 e Cor n reto, 

1n 1u 

30 4 

vo~ o conh c1 n o, 

1n1 ro do r b lho. 

o vos o p 1 o e r _ 

cttl uo,cm 19ro, 

r sol v u 1nde! · r11-o • 

n o qu con s ~tes , 

u voe e. tal ·d a t lt 

... 
çocc; 

birector da. 

.. 
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NFO::\ Hç;. o 
Jos~ Au "'to P~ru1ru.; na lJetl ão e fl • 61/62, 

apresentan o ivers~s ~zões , solicita ao ·~r . .:iT ... stro do ·_r -

bulho , ndust 
N 

a e Comm rcio revi '"'ao o inquc 'i to ad:. inistra-

ti v o contra elle insta rado p la 'ompa.nhia MO' an de 's trad s 
f" I 

àe Ferro, cons t te d s prevel tes ailt os . 

onforwe e vertfic pelos termos do. acco -

dão de fl s . 53, o ~ . conselho N· çio 1 do Traualho , tendo em 

vista ore uerl ento e que Jo~é ueusto Pereira , funcciona

rio da Com o.nhia ~ otyana de ... stradas de Ferro , e i ttido em 

virtude o incuerito admil istr tivo a que res ondeu, 

visão do mesmo , o.f1m de ser reint grado no cargo ue occup -
,... 

va, em sessao o anno 
I 

s~udo , re olveu indefe e ~ de I.:arço 

rir o citado pedido , offi~lando-se nesse entldo 

tro do Tra al 1'10 , Indus trla e co nmercio . 
~r. cu nprim nto a sa decisão encaminhou-se 

os presentes autos a . • ~xcia . ue , por Áespacho de 8 e gos

to daquelle anno , houve por bem indeferir o já menciona o pe 

d do . 

ratando - seJportanto , da materla já devida

mente ê,prec uda pnr e te inis te rio, lJroponho o . ·hi v nento 

do recente recesso , de accor o , aliús , com o ·es acho de 

f l s . 59 . 

L etardado evldo ao accwnulo 

meu car[ JJ , 

J;;;N>~· 
l Official 
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J l o 5 

1-927 

"• Jo ' t P ' .. u(rus o 1 r z-

D or~ m do r . resi nt , o o vosso 

conh a· nto que o S • ini ro do ba.l o, au t i 

e Commercio, t o o oonh a· nto do vos~o p di o d e-

integra ão no c rgo e occupa · n Co p i 1 gyan 

opacho e 10 de 

t mo · Arohivo- se . rr ta- o de 
, 

a. :ria a 

ul d . ' 

~ uda ~o t te c os 

Dir ctor G r 1 da cr t ri 



MINISTERIO DO TRABALHO 
INDUSTRIA E COMMERCIO 

E ND. T E LEG. 
" AGRILABOR" 

o 1-927 N . ............ . .. ............................ _ 

C. N. T. 26 

Proc .3067/33 

~o ale cft.4'l-eà.o, .... l.l .. . ~ ... J ... u ... l h ... o ......... ~ ~.98. 5 .. 

Sr . José Augusto Pepeipa ~ 

Itapira- E~•de ão Paulo 

De ordem do Sr . Pres idente , levo ao vosso 

conhec imento que o Sr . Ministro do Trabalho, Industria 

e Commercio, t omando conhecimento do vosso pedido de re-
,. 

integração no cargo que occupastes na Companhia Mogyana 

0b 

de Estrada de Ferro, exarou o seguinte despacho de 10 de 

Jt,ilho do corrente anno :"Archive- se . Trata-se de materia já 

julgada . " 

Saudaçmes at t enciosas 

r 
Director Geral da Secre t aria 

.. 



C. N. 

Ministerio do Trabalho, lndustria e Commercio 

P. 
rv. 1~.927 ............. . 

Sr . José Augusto l ereira . 

• 
. 4f~Â.,., . 

Da Secretaria do Conselho Nacional do Trabalho . 



- j1v~a0 -
~H4~ ' ~Oc Mo. ' él4 FMiÚI c:Lu.

{lr1 ()J) 't~-~ (C H~ f 3b , ~ ti ~ GÚ 

N\A~ cto J... ~ ~o. ~ , r o-o 

ClJt.AA ~ . d.UÀ (À~ 
fl o . . c1 . 

.. 



C. N. T. 26 

CN/ SSBF. 

MINISTERIO DO TRABALHO 
INDUSTRIA E COMMERCIO 

E ND· TELEG . 
" AGRILABOR" 

N. o ...... .l.~.l.7.2/.~7~.l.o . 8 78 I 36 • 

~:::. ale cftzne~ ........ 6 ....... .. ale .... .. Fevereiro ........... ~ -7.9S ... 7 .... .. 

Sr . José Augus to Pereira 

Rua Tiradentes 'n~ 5 

I ta pura 
... 

~stado de Sao Paulo 

De ordem do Sr . residente , communico-vos, 

para os devidos fins , que o Sr . Minis tro do ~rrabalho , 

N 

Industria e commercio , tendo em vista a pet1çao em que 

solicitaes reconsideração da decisão deste conselho oue 

jUlgou procedente o inquer1to administrativo contra vós 

ins taura o pela companhia Mogyana de Estradas de Ferro , 

houve por bem exarar o seguinte despacho : "Archive-se . 

Trata-se de materia já julgada. " 

N 

Attenci osas saudaçoes 

tOS ALDO SO 

Director Geral da Secretaria 



S. P. 
N. ..... l-172/37 . 

Sr . José Augusto Pere ra 

n. 5 

Estado de ão Paulo 

Da Secretaria elo Conselho Nacional elo Trabalho. 

I • 

-. 
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