
ESTADO DO PARANA 

SESP - POL(CIA CIVIL 

CORREGEDORIA DA POLíCIA CIVIL 

prontuario 64.163/77 

fj5522" 
PRONTUÁRIO DE 'INOU~RITO N.o ......... ~ ..... :. 

Autos n.o . i Curitiba, ... JJ ....... .de .. §.ª.t.ª.mb.r..o .................. .de 19 .... 8D. 

D. P• dZfiM8dianeira '. 
Origem: .................................................................................................................................................................................................... . 

, • .. bM.j~~:'f'e:~~~""5t1;;;~~1l'"t.ftS..;, . .• 
VItIma : ........................................................................................................................................... : .... : .......................... _ ........ _ ............ . 

Indiciado: .................... : ... _ .......... ~ .................. _ ..................................................................................................... _ .... _ ..................... . 

Natureza do delito : .................... _ .................. du.p.l.o ... b.o.m.i.cid.i.o. ................ _ .............. ; ............... ~ ....... _ ...... _ ............. . 
• I 

CONSTAM DOS AUTOS: 

copia do Of.83/77 de .23-5~77 do Juizo Dto.de Medianeira, ao Or. 

Raimundo Nonato Siqueira, Delegado Especial de Medianteira, anexo 

~~etiç6es 8 documentos apresentado pelo 8el~ Francisco Nonato. 

~"". c op ia da po rta ria 46ó/77 de 10-5-77 de si gnando o be 1. Ra imundo N. de 
--------Siqueira, para em caràter especial inst.inq~~. 

fotocopia Of.50/77 do OuizoDtQ.de Aediant~, ao Sec.Seg.Publica, 

encaminhando fotocopia do ~ue r imento de Rute Gotschalke dos Santos 

c ntra o Capitação PMEP. OctacilXó Antunes Machado e Outros 

otocopia do laudo cadavérico de 60se Soares dos Santos e de 
'I: . U:.~,~~t:>' •. , .•• :.;:. •• _:. •. i_~ •.• _: .• ~ __ ~. ___ . ."...~ 

Godoi Sobrinho 
..aL:; 

F·~-t ~copia do" T': De clara ção de Ot8C il ia A ntune s Mac had o, f ilha de 

Teodoro Antun8s Machado e Maria Jona 8entins, ~7 anos, Militar, 

nat.de Tibagi PR. ~ T\I 

fotocopia do auto de Q.e Interrogatorio de: OLIVEIROS PIRES - AG.Seg. 

R G • 3 9 3 3 94 P R • na t .~. C T 8 A, c/ 3 5 a nos, f i 1 h otrê A n t o n i o de Sou Z 8 P i r e s 

e 0 urva lina dos )lantos Pires. 

T .Declaração de~B~!taT.lD~S ... :i:m0sZ6:?~-:.?2.-ch~ - Militar lº Tent.PM, filho 
de J080 Ce1stino da Rocha 8 Bernardin Maria dos Santos, nat.de Tibag· 

PRo ~ 
fotocopia do Q.e Interrogatorio de:"DAVI NUNES SUBRINHO, nat.de Faxi 

nal dos Guedes SC, em 17-8-43, filho de A1zira Nunes de Siqueira e 

Santo Antonio do •• digo residente ~ rua •• Santo Antonio do Sudoeste 

Pru6issão Militar, . ~ 
auto de Q.e Int.(fotocopia) de ELOI JOSE GRADASKI - Sol.da PM, filho 

de Palmiro V.Gradaski e 70S 11na G.Gradaski, nat.de Soledade RS, c/ 
~ 41 anos, . .. I fotocopia do ~.e Int.de NELSON MANFRIN sol.da PM, filho de Valentim 

~ A.~1anfrin e Ludovina f.Manfrin, c/32 anos, nat.de Palmeiras das ~1is-

! 5085 RS. / 

! fotocopopia do auto de Q.e Int.de AILTON 8ALBINO~ - Motorista da D.P. 
~ filho de Leonel e Nair Balbinot, nat.de ErechimRl, RG.828162. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

POlíCIA CIVIL 

::r "'Ilf I'" ~TJ -r r' r-: 
DELEGACIA DE .:.~ ..... ~.~:~ ..... ~.;: .. ~:':.:-::.':::.::: ................................... .. 

TERMO DE DECLARAÇÕES 

Aos vinte e 1:'0ve dias do mês de outubro 

e ol:cn:a c dois nesta cidade de '?;_P+r'.. '.1.' e "·r" e - ... u _..:. 5 -. , 

de mil novecentos 

Estado do Rio Grande 

do Sul, numa das salas do prédio, onde funciona esta Delegacia, presente o respectivo Dele-

gado Lulz C,::rl0 S comigo escrivão 

de Polícia Luiz , compa receu 

Nome: DZCIO ~REITAS / DN: - 06.09.1932 

F '1' - n~ ~ ~ Ti' i t I laça0: ;: C.l c .... o i.~ re ..Ias 

Cor: brc.::.!1ca estado civil: divorciado profissão: pr"o fc s ~or 

natural de ~ncnn tado RS com 59 anos de idade, de nacionalidade: brc.sileil'e 

'religião: não tem instrução: super ior 

d .,.., t ~ 1 • -~ .."... à dA • ..... 3"" resi ente em:l-cr :) ... :~~ogrem avel1J.Ga .J..n 4epn' enCla. ll:~ \./, bloco B, 

" '" ttI • 11.. pelo ex-Cel. Jeferson Cardin de 41encar ~~orlo, que n~Vl~ sldo c 
E: 2.1.1 d2.n te da Ch9.iI18da Opel"aç ão Três ?a.s so S c:':~ 1~65, o qua.l solici 
tou ai declarante que escrevesse, na condiç~o de hi~toriador 1uC 
" N e, n historia da aludida Operaçao. ~ue o doclar2Dte r0spondeu 

s 
.' . , 

.". .... "'t t'" ..:J ... • ~ I· t· f·' -...... y-!...;G..L. :lU0 :) assun'o nao se enoUa~ .. '.r::'lV9 no \ • .:.pc vJ? 1lS orJ..or:rp. l.t ~ . . ~ \ ~\ 

....'ul') se dPH.t ........ · .. r ... • em princlpioc- d'-' "'1',-, ne lO'7G '1 f1pcl""ll'"Y· ... e ço""" ~ 
~r(~c'1~ r.~ ~ \. :'~~,~: d·e\ :~~r ~~ nto' A L~~:~ :rT; ~~ ~'DA :'~; ~~n: -' "rv~~~ Ç:'h~~ '~~1~i", ':':i \\~t'> 
1;<' U ... L ... C,',~O J._C_-, ,.r~ ...... CJ ...... se ... J ~ •.• , ...... .1. .. .1 .. -J. __ .~_,.~ ,...., •• ) "_"."~'''V'., \..l."~'':: ~ <:~v c. d '\ 

r1iJ cOlLpanheJ.ro do mencioD0do coronel n9.quele, Of8r[~çã0, o qual 5e ~ , 
('lEldo''!. .') Den'ic!,'1 ~'''''r'r-1 ''''ue o np.c 1 '"'r .. ·n+ ..... f' .... cr·(":~~p ... ("r"I ' .... J.. ... -~"r""""" +r:..,.....~., \.. _ .. ~ - _ l"": c;,. c... -i . .,A.;... -_ c...t Cç li t...~- '-.~ .. ~. .~ - ,~." .: .:~ ~ "_""'" _ ~ .... '..,. , v ~ ... ,-"",v 

~ :; t .... r.>.-c r' e. sl~o n ~ .. "l· d,." à -;'J 11] e ~m "":> .e',"I :r'f>" ~ TIl a' C' o e 'V' - ~ ~ Y' ('" Çl \-1 tI" ~ I '~c ,.,.( r:' ~:)n J. -f" C ('!' ~... _.- __ ~~ _ 1..:"',,: # ...... ltQ .l ........ .... 1 ....... ' j ,,) _.\. '-'c\. .... :.: ... ...,.1. ..... ~ i ........... L.t .~J.....L. #-~~~ ...... ...J 

.!. C' ,. t rt .,,'::. ... n '. ,., i' 'Y, t l~ 4.. "" (':" ", '\-.v.. ... ,,("' <:" ~,. t 1 , ~ou tlUO pO,:.) SC"J.9. ,-,-OC1)wen '-'{.,.~ ao !Il,L)or ::L..lI .• ·.:; .. jLi lJ;" C C 0.. •• ' ,-,\... •. 1 .o e 1.l.tC 
, t 

gostaria de r:iostrar ao d~cla!'ante a !:lesma., propondo-se a cusca-lJ \ 
"'"" " no lUtar e:n Que vivia no Estftdo do !·'tll'2rl-3.; :) aludido ex-sargento 

t e ";'!..l...t ;_" ...... el" ..... ~ .. ' r·!.4!1 ,. ')i~: ,) .... ,:,:,. rf O 
-~ 4J v..":> d . ..:.t ".l.. '-'-G. , G',~,"",; ç,. '$ ( .• '.~ 

r< C'. ~ ri,"'" .t,.. .") ..,..,. - .... ~ - 'r" a;:. sa,v Sln.:lCO , ..... ,J J.;:I _l.JlaO,.;l .jt:t.<....>, Ulr do s 

<l.~.Áais hHvla sido estaqueadQ, canforLLe f~t;JgrGfi{1 cxibid:j aü decl: 

ri ...... o t~)("r':;"" ..... v cU'ITl'Jn C''S ~·.V 

PE _ 168 - Esp. 

de que sú dizia possuidos ;) 6Y-SetI'5'chto; 

examinar 
eri dia d 

••• 

• 
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i~iLB3HI ;\L'\rr:;s VI~IIt~ ou ;\LB~HI VIBIBJ'< D08 S~\NI.r0S e outros. 

21.05.75 

2º Grup'Jment o de Ii'lronteira s/Ca sC8vel/Pr 

Fotocópias de informações •• fotos. 

Helação ononuSstica s/nº/2º Gru Pron 
0673/&5, 0388/ 67, 2570/70, Ó390/73, 0'91/73, 3117/74, 0039/75, 
0140/75, 0187/75, 048,/75, 0512115 e 0535/75--

~c • oSlnLf/rr 
lNF'ORVf1-\ÇttO NO 093175-SI!PPlt'/FI/Pª 

Em atendimento à relação em referência, esta Seção informa: 
i. LBEHl A LVT:S VIr:; IHú ou ;1 LBEHI VIEIBjl DOS , ne.; - Ex-sargento do 2 Q -
~~~ ~ 

BPl'VBrigada Nilit#r/RS, residente em Passo F'undo/RS. Elemento ligado 

atu9.1~,leDte ao grupo subversivo de Cardim Osório (Jefferson Cnrdim de 

lenca r nsório), juntamente com João Sal~s, teria estad o aca FipDdó 
.. 
as 

margens ào Hj_o S:Jnto "lntônio, entre Péro18 DI Oeste e Planalto/PH, se
gundo const8, COl'":l a f~n81idade de pesca, nno se tendo nniores c]e~alhes 

de. reol finalidade desses elementos no regiüo, ~l1a vez qu.e i~lberi é -
, 

procurado c se encontra foragido desde os acontecimentos errl nuc esta' 

envolvido 'junto ao grupo liderado por Cardim Dsório. 
ALE~T\l\JDH(} 8Tul,1PFS l,IBNDOZi\ - Vide er~ anexo, fotocópias das Infos de nC:' 

023 e 075/75 expedidas por est3 SI. 
L de nGcionGlida~e paraguaia, nr1tural de Yuty/Republica do paraguai,-, 

onde n~~sceu 80S 09/02/25, filho de EIlitério stumpfs e àe Ambrósia J;~e.!l 
doza, estado civil casado. 

1969 - Indiciado no IPE mandado proceder pelo CEI',;IH::\R paTa apurar at1 
viãGdes do I\J{-8. Posto era liberdade por não ter cUlpa comprov.ê. 

da. 

1974 - Sequestrado em Foz do Iguaçu, por voltE! das 2l..t:OO horas do dia 

lº de' dezer1bro. 

ANIBüL j\Ba;TTE SOLE! - Parf~guaio, casado, filho de ~Tosé Domingos Abba 

tte e ele Clotilde Soley, natural de Yuty/Par8gu3i, n-:-!scido nos 05.07. 
1930· 
Em 1~64- Transferiu-se parD Foz do Iguaçu, aqui praticnndo atos que' 

abalaram as relações Paraguai-Bresil. Segunào declarações -

continua •••••••••••• 



SeguncJ o decle rações do venezuel::no Heiner, Cherle s Ca sablane, . que -

foi ouvido n[J 2t sec El':lRI5, que era ligado (j~nibal) ligado ao movl 
monto 1L!- D'~; In pDra derruboda do Presidente stroessner do Para-

gua i, tendo o gude ofj,.cinl. 

l 074':'C1(' .. Uf't c1-r;":' o' Ç:Jl· .1 j'o'; ,10 19u···.l çu '1 prov '; Y'1'-;'~~ 0>1~·e·nt r: ~ ~ ?lj hor~i s _ .,,' .. 1;..) .~:.. \..·..,v ' ........ 4 1"" '- d L.J l,~~ '.Á t v_ ..l'l....J...~·_ü.J·,...,:;C!~,.l.- lv"'-" "--~~Jo.,..,; C-.Lt __ ...-. 

do-c) Ih de àeze!":bro. 

Vide en nnc:xo, fotoc,~pias das II:POs 023 e 075/75 desta SI. 

BEIG\~ Bü'\ l\':I,_:'ilu':j{~- .tj'ormDôo ~r"l i:i'ilosofia e prDposto psr~: 0iretor 

dEi FaculdDde ~1 ser instaladu em ,r'rer:cisco Beltr50/Pr. r·~3ntén liga

ções políticas e de aeizode CO'iJ o DI'. Gelindo Jo~jo Fol1é;dor~ 

ChHLO[) GPECIl\LSKI - 1964 er8 Suplente de Vereodor. rv~;io desse 

mesmo 8.no teria prest~Jdo decl~r:.?ções no lº 13 111 ron, a respeito de -
"" açoes subversivas. 

GES\R C.,BH;"L ~- Naturnl de Puerto i\guirre/1<isiones/Repuhlica ;\rgen

tina, n8cion':JlidD,de argentina, n2scido aos 04..0h.1942, casado, co-
.' .. . "t'· merc~ar~o, unl.VerSl:.,rlO. 

1969 ~ Participante de um::: org::;nizr:ç0o comunista. j\ssrrltar~,tc de 

n,:~ncos. ,"';0.6 lTIaj.or intenç"l)"o era uma politiZi:}ç8o, com ':jç,~o,de 

clinho csquGrJi~;tD corJO conse(~uGnte desfecho de mí'l(; luta ar

m~) contre o tu,~)l regine. 11 :L.'1he cono sede principDl, no -
~n~ ," Dr,.-t~ ..... /1e p T.,.':'T.r~n;r. p~trl'l.\...U~<::· oro Ç!'~I"';C'- 0::1 (Ir}:?"" rd d, L' rtc .. ,.v.:; './ ' .... 1 ->..I _ '. _ .. _ ...... w t. 1... .... , •.. ó,l.l ... ,,; ' . .r 00-

niznçõo tinha du~:ts frentes: Prente de LevoLtamentc e Frente 
óe Exprapri:,:ção. ;ssc~, nr['nizn ~o, pE::l0 \:UC" se purou, efe

tuou d ois a sS;::~il tos - um no BDnco 1n r j:jr,::: sileiro (J:;n 69) e 

outro no Banco J41iança do Rio de Janeiro (r':ar 6S). lc~ont:lnte 

ãos dois ussaltos: Cr~;~ 38.00°,00. 

- :':nvolvido no IP:1:,l do l,linistério da líarinha, sobre o gR-8. 

1970 - Preso' e conden:·:;do a U 3noS de reclusão, com suspentão dos -

direitos polI ticos por 2 anos. 
1971 - Posto eo liberdade condicional er'! 27 de setembro. 

Empregou-se co'; J~lejandro Sturapfs NendozD t que em 1969 est.§ 
ve envolvido coo o grupo acimn citado, e atualnente estabe
lecido com ExportadoTD no BR-277, nas proxL~idades da Ponte 

In te rn~; c iona 1. 

1973 - Térnino da pene; en 12 de julho.-

1974 - SequestrDd o em Poz do 19uaçu, na noite (10 Ir) de dezembro. 
Vide em anexo, fotocópias das INli'Os 023 e 075/75 desta 51.-

CLnRI IZi'd3EL D~ID !"'\VfJ(n - Consta er: l-;OSSOS arquivos-*CLAIR 121\- ~" 
BEL lJEiJ." ID PÁVZhi), codinome TbÜEZ;',: Ind iciada em IPH , juntamente 

com Luiz Andrea F'ávero, para apurar atividadades do nComando Terr.1 

continua •••••••••• 
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Estado do Rio Grande do Sul 
Secretaria de Segurança Pública 
AdnUnistracão Superior 
Departamento Cent~'al de Informac6es 

~\ 1 .~ .. G ..... º ... ~.?..!.~ ... Porto Alegre ......................... .. 

1. Assunto: BX- SGT PM ALHERI VIEIRA 

2. Origem: DCI/Ss:P/RS 

3. Classificação . B- j 

4. Difusão: APA/3NI 

r:. . Referência: .-.-. 
6 . Difus~o desde a origem: • - • - • 

:-
i. Anexo: .-.-. 

I Nl"ORME N9 ;':~-165/74 jDCI/SSPjRS 

1 
, l 

ALBERI VIEIRA yj,;.;l.ju. freu..uent 81T!8!l te p, : r, ... <Ji.m iJ:R0 hOVO/PR., 

onde diz possuir ~~ granj~. 
2 - O nomin~do comenta que possui c~nco (5) companheiros / 

neste Est3.do, .9.ue s:o ,:gentes de inform~"'9ões <lo Exérci

Ji.Q., por ordem uos referj dos d.gente~ vl:l.ja 'Qarn J~o h.l.u

lo, Uruguai, Chile, Ar'gentinu e outros pA.1.ses .Q "Pon~v" 

çie encontro ~ eUl I.Alegre. 

3 - Em Sede Nova, anue estl r~sidindo ,espalhou u not!ci~ / 

de que é_agent~ Jo SNI, di~endo-3e credenciado e poden

do até efe tu:.r prisões. Tendo como missão infiltraI'-se

entre ex-companheiros pé.l.r:..:. espionc!-:os e posteriormente 

entregá-los p~r~ o Exército. Comenta, ainua, que ~anh~
!~~to bom, mas no fim de ano Jeix~r~ de trabalhar, por
'-\.ue é mui to ~rr:i.sclJ.do. 

4 ALW'RI di:/. que futuramente j.r:.~ se .:::..:.nüiUii.'t;ur U ct:!.rgo e-

letivo e disso fai. prop·lgand:...... 
5 - Um motorista de táxi de Seô'e Nov~, seglili -:.unellte 12.t.. cor 

ridas para Alberi, _~s ve.c:es de madrugada,-•. .I>ara.9,iverS::i:s" 

cidüà.ea_d...<l....rw~. Num:.1. uess:.l.s vlc:l.geus o nomit!d.do trou

xo uma _s.~rie de volumes. mas não deixou v motoristci. Cd.!, 

regá-los. 

p.PA. 

~~ ~:~TlNATARIO • RESPONSÁVEL. PEL.A MÀNU. 
I :~,y,.:::> t"') 81GIL.0 OêSTii C~::U'.1!!NTO. "~T. fI~ 
c_c. G 0.4 '1/0? - REGUL.AMENTO PARA SALVA
GUAROA OE ASSUNTOS SIGILOSO&. 

('64. T .. 41 

B-2l9 
C-305 



I EM BRANCO I 

Arquivo Nacional/Coreg 
ACE 18'16 I JCf84-

• 
o ~ cópias conferem' 

com os originais. 
Brasília(DF) O 4 NOV 2011 

CARLOS MARX GOMIDE FREITAS 
Arquivo Nacional· Coreg-DF 

AssIstente Técnico· Matr. SIAPE 6161738 



SERVIÇO NACIONAL DE INFORMA ÇOE8 

AOtNCIA DE PORTO ALEGRB 

0789~ 

PóRTO ALEGRE, RStl':'· / j. v:? 

J. ASSttNTO TR!s PASSOS - TER PORTELA - Grupos Subversivos 

1. ORIGEM SNI/APA 

J. CLASSIFICAÇAO 

... REFERtNCIA PB-190Z!ARJ de 8.8.68 

S. DIFUSAO ARJ 

,INFORM\.Ç!o... . ... N.· .. 1.~~.1 SCl/APA/ ,g68 ..... 
(.lr.s~. 31 ... :JSQC ..... / ss.16 .. ) 

1. O acontecimento dG~!s PASSOS· toi ob3eto de IPM, de que toi on
carregado o ent~o Cmt da lt DO, Gan OSCAR LUIZ DA SILVA. 
Os nominados no PB da reterência, não estão 1ndlclado~ naquele ID 

• A ... li 
querito e nem t9m registros nesta AG~lCIA, salvo o ex-Cal JEFFER-
SON CARDIM DE ALENCAR OS6RIO e o ex-sgt, da Bda Mil, ALBERI VIEI
RA DOS SANTOS. 

20 O ex-sgt AtBERI, tem extenso prontuário ligado a atividades sub
versivas. Servia no 2Q Batalhão d~ol!cia da Bda Militar, sedia
do em PASSO IlUNDO, neste mstado, ~~I ondo desertou na Rev de 1964. 
AT..BERI é pertei to conhecedor da ~eglão pois como sgt da Bda Mili
tar, serviu em HUMAITÁ, TEN P~ELA e ,,(REA DOS INDIOS em llONOAI, 
região do AurO DAS MISsr5ES, e~. está TR!s PASSOS. 
ALBERI encontra-se prêso d~~ 1965 e condenado a 8 anos de pri
são pelo COnDelho Especial ~e Justiça da 5& ru~, estando afastado 
da região onde podoria ter alguma liderança entre colonos e ele
mentos do povo. 

,. O Ex-Cel J'EP7ERSON, não serviu naqueJ.tl Região, quando na "ativa". 
No IPH a Q.UO loi submetido declara que optou para iniciar seu. "~ 
v1mento" pela fronte.ira SUL do Estado, nas Itc1ões de BAJi ou JA
GuARIO. 
ALBEBI é que propôs o inIc10 por TR!s PASSOS, rumo ao NORTE,prev.a 
1eoendo sua opinião. 
N-. • A .. aO e provavel que JEPTERSQN, sem permaneuoia naquela regiao, on-
de apareceu para iniciar .o.-~,subversivo, tenha "grande ~ 
tluGnc;a na área-," /,,<. ,\" --- ~<.c' .... ~ 

. .~. :~:~1 v1~.:t.1.do.,(emad 'eiemenf;i'rtá O~o obj ato de 1nv8st1ga-

~.~ ':" ••••• ~!t.:.~ l'~ ~ 



ESTADO DO PARANÃ 

SESP ...... POLICIA' CIVIL 

Delegacia d E TtrEDIANEIllA PAR.iÜü\ ~ 

o 

TERMO DE DECLARAÇÃO 

'-, .. 

Aos 06 (seis) dias do mes de j u n 11. O do ano de mil 
~;. 

novecentos EOi tenta e um nesta cidade de Curi t,1pa 
, .. li

f1!~~' 

~I 

na So.ltl do Cartório da Delega cia de liledianeiro. - :~"f -

onde presente se achava o Senhor Delegado ':f3ZL. I.TILTOH DRAPALSKI 

comígo escrivão de seu cargo, abaixo nomeado e assinado compareceu Oli vo J oão Diva 

com 44 

filho de J8.n to Bi va 

e de Regina Perin Diva 

anos de idade, nacionalidade bras il e ira . 
natural da Gur;.Doré RGS estado civil casado de profissão 

(Munlcl,lo e Estado) . 
a residente à rua rerncunblJ.Co N.~ .154 ,sabando ler escrever, o qual 

perguntado prestou as seguintes declarações: 

Que q,Lie O declarante .~s.c,lo.~e.c.e s~r-pronr~e~árÍ:Q .d.e .. ~ .eatabe-

lecimento comercial des~a Cid'.1de e em UIl1U determinada ocª, 

ticiparem de uma fe,Jtividade nu..n1r3. chqcara de propriedade ' 

de IVO :&"'ICHEH, on.cl.e .. es.4S\vu. s.eJ1:do .. realizada a f.es.t,a, de ani" 
. ~~., '-

versário do filho de JULIO I.:OUH.A; que h3,yia outros convid§: 

J'.' 
dos eu tre eIe.s o SGT AL13EHIVIEIIlA DOS SANTOS, .A.HTOHIO GO -

.... 
e outras gessoas perter.:.centes ao BAfALH,jiO DE FRUNTElRA 

::-==. 

DE FOZ DO iGtJÁçlf;":~"que . esclàrece qu.e. ~BERI recebia cobertl!: 

ra de um indivíduo de cor morena, alto, tl'oncudo, cabelos' 
.....-.- ...--. --- ----

crespos e.pretos, o qual vivia const2.lltelllente calado e 

acomparulava os passos de ALDEnI, esclarece ainda o decla 

rante, de que por solicitaçno de SUa esposa, saiu mais ce-

do da festa, e que a maioria das pessoas que ali se encon-



. ~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~.-.-.-.~.-.-.-.-.~.~.~ ~.-.-.-.~.-
se encontrc\.vam eram"pistoleiros", segWldo informações de AN-

; 

TOliIC GOiE3 qu.e era. Delegado na Cidade de Santa Elena na ep.9. 

C:1; qu.e inclusive era para ir na féeta wn indivíduo de nome 

rC:l(Ffl-~IO, (lue reside em Cascavel, não sabendo o endereço só 

mentEi sa:"lG cIue o mesmo tem uma churrascaria em Cascavel, es-

clarecc ainda que,. aquela ·festividade tranacorreu norm:J.lmente 

cILle na ocasiao da morte do SGT ALDERI VIEIRA DOS SA.Ní.rOS , JU-

LIO :.iOtiTi.A pe~~ou a illtldança e foi para o Mato Grosoo, dizendo 

que ia cl).i(~k;.r de uma fazen a naquele Estado.Nada 

mais dia ;:J0 nem lhe f oi ·)e lido e achado conforne vai 

lo~~rc,fei e s u.oscrevi • 

.. ~~ ..... . 

I • • • • • • • • • • • 
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f ESTADO DO PARANA 

SESP - poLICIA CIVIL 

Delegacia d E MEDIANEIRA PARANÁ 

,I 

TERMO DE DECLARAÇÃO 

QU ~ r~, '·'0 
j A.Li.t dias do mes de J U N H O do ano de mil 

novecentos e OITENTA ~ U11 nesta cidade de li~DL:'i. BEIRA I)AIL\NÁ 

na ;3ALA. DO CART6RIO DA DP DE MEDL\NEIllA 

onde prosente se achava o SENHOH Delegado BEL. MILT ON DI1APALSKI 

comigo escrivão de seu cargo, abaixo nomeado e assinado compareceu S IL VI O OLIVIO WENT Z 

filho de l)AIJLO ALBEHTO WENTZ 

e de ARMIN DA ,'/ EI3T Z 

com 38 anos de idade, nacionalidade brasileira 

natural de T RÊS F ASIDS RGS estado civil SOLTEIRO de profissão FUN C • PUB. MUN. 
(Munlcf,.lo I Estado) , . 

e residente à rua AV • SOLEDADE S/N PROX. AO GIN .N.DE ESP. , sabando ler escrever, o qual 

perguntado prestou as seguintes declarações: 

Que O declarante, esclarece que era primo de ALBERI VIEIRA DOS 
Sill~TOS, por parte da esposa de Alberi que prima irmã do de 
clarante, pois a mae do declarante era irmã da mãe de 1LO-
1;1 SCHh'IALZ dos SANTOS; Clue começou a, conhecer ALBER1 a pa~ 
tir do ano de 1.962,quando começou a namorar sua prima;que 
a mãe da esposa de ALBERI residia em Hwnaitá RGS e ainda t 

reside; que ao casarem perm~Recàram em Huroaitá; que no ano 
de 1.968 o declarante veio em companhia de seus familiares 
para o Parcmá rosidindo em i\'Iedianeira; quê a partir do ano 
de 1.977, Albari começOLl a vis i tar o declarp..nte em Media -
neira; que a cada três mêseg vinham par",- sua casa; que m-

, , A 

clusive a esposa de Alberi ficava ate um mes, enqunato que 
A1beri ficava uma ou duas Se~U1aS fora vindo buscá-la ou t 

trazer dinheiro; que _~incll1~ve. ALBER1 foi 31 Sgt da Briga
da I:Ii1i tar do RGS e que Al~'eT'i' era aliado ao Cel. GEFERSON 
Cls"RDIN do Exercito Brasileiro, o qual esquerdista e procu
ram criar wna nova República, lllas não s:.be onde; que o de
clarante ouviu ,'d~ve;rsos coment(~rios de q18 Alberi erallPist,Q. 
LEIRO, q~semprechegava em sua casa com automóveis dife -
rentes; que ~o tinha conhecimento que fosse AS.jALTAHTE OU 
LADRÃO DE AUTOMÓVEIS'; qLe o declarante soube através de Al-- , beri que tinl~ d~~ersos inimi§os, nao sabendo nomes 60 ap~ 

nas sabe que seria. policiais de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE; 
qUe antes dp morte d ALT"I·,....,R1 t ri. ~ e b.ta, es eve a casa do declarant'e 

.-.~.-.~.-.~.-.-.~.-.-.-.-.-.~.-.~.-.-.-.-.~.-.-.~.-.- .-.-



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

, ,.. , ~ 

!lã tres semanas atras; que o meGIllO nao falou onde iria; que 
G.mi{;o· que costu..11él.va sair j unto com ALBERI era JULllIO MOURA, 
vulco JULIEHO s EUCLID:QES DA HOCBA, vulgo l'ALMITO; que tem 
conhecimento Que um tal .AmiIINDO r/1\CHADO, residente em Curi 
tib~ não s:'~,bendo o endereço, deu aproximadamente 200 a 300 
alq ueires de terras em Rondonópolis ltiT, para ALBERI e um ou 

_. '. l"oW , ,-

tro soelO qLí.e nao sabe o nome; que soube tambem atre.ves da 
AL13E~,fI que um tal de GRILO era muito amigo de AL-, 
inclu.si~e trabalhavam juntos; que apos a morte ' 
não sou,be mais nada; qu,e acompanhou através de I 

s de jornais. Nada mais disse nem lhe foi perguil
e achado conforme vai devidamente assinado. 

Escrivão que o da ti~ografei e subscre 

.( f 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

JUNTADA 
" .. , .. _Q 3~ .. __ ~". c!· . l1 i'.,l. /!Q __ 4.0 . 

2ioiG:;~:'l:;;; ;':fi~I:'~ 'F:fu~~~ C ~tlj a 

(~i;, ... ':·i:,a ... ','·!:' ., ,\ : ":1. .. 7 :,,; :·;.·,:-.'r.~ 
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ESTADO DO PARANA 

SESP - POLICIA CIVIL 

Delegacia d e Polfria de fóz do Iguaçú 

TERMO DE DECLARAÇÃO 

dias do mes de Outubro do ano de mil 

nove contos e 7. 9 nesta cidade de FÓZ DO IGU.l\ÇÚ 

na SALA DO CARTÓRIO DESTA DELEGACIA 
onde presonte so achava o SENHOR" Delegado BEL. f-1IL TON DRAPALSKI 

comigo escrivão de seu cargo, abaixo nomeado e assinado compareceu r1ANOEL fERREIRA' DA SlL-

VA filho de Joio DA SILVA'GUSM~O 

e de MARIA FERREIRA DIAS 

com 38 anos de idade, nacionalidade B.RASILEIRO 

natural da S.A~~T.DA COUUruA-j\1G~stado civil SOLTE lHO de profissão S O LO A DO 
(Munlcfplo " (atado) 

e residente à rua ESP., SANTO- MED.IA~JEIRA N.O 1520 , sabendo ler escrever, o qual 

perguntado prestou as seguintes declarações: 

Que o declarante' presta seus, serviços nesta Delegacia, bem como na 

r.eg.ião desde e ano~ de 1.970.;: que o. declarant:e' apresan,teu-se: 
fo.i removido para a: cidada':de ·Cascavel em Abr,iL do ano passado 
em virtude de estaI'i' .indisposto em objeto de serviço com o seu 

superoir o Sa~g~ntQ Pedro. Moreira da Cunha; a~clarace mais o de~ 
claranta de que nada tem a ver a sua transferenc~a aquela cidade 
c.om qualqu.er; envolvimenlto. reflerente a mor,te do Ex- Sargento Albe ... 
ri; esclarece·mais, ainda o declarante de que no dia 11 de feverei
ro do corrente .. ano , prestava seus serviços Policiais em um 8aila 
P~blico, organizado pelo Sr. 8epL; que no dia seguinte o'declaDan~ 
te soube atrav~s de amigos de que fora encontrado o corpo do Ex -
Sargento Alberi, com u~rias balas, na estrada que vai para Missal, 
perto do Posto Fiscal; que o declarante nio sabe quem trouxe tal -
notIcia ao conhecimento do Delegado da época, e que por solicita.
ção daquela autoiridade o carpo foi transladado até o Instituto Mé
dico Legal de Fóz. -de Iguaçú-.. para posterior reconhecimÊlnto por part€ 
de familiares da vítima; qus esclarece mais o declarante de que e~ 

uma determinada ocasião, o Pistoleiro JULI.O TELES MOURA, andava re

ceoso, temendo por sua morte em virtude de que o Sargento Albari 
andava rodando a sua residencia; esclarece ainda de que o declaran--te ouviu dizer que e Ex- Sarganta Alberi em companhia de Jú.lio T. 





~1d:~ ~~jl-
Moura e seu cunhado e outros· elementos foram ao vizinho estado 

do Matto Grosso "limpar uma área!' que estava infestada de po -

se~ros; que ~ do conhecimento do declarante de que uma das pes
soas vI timadas e encontr,adas no Parque Nacional do Iguaçú era -

irm~o do Sargento Alberi; que o declarante tomou conhecimento -
a tr:avés de terceiros de que o Ex:Sargento Alber i retornara a re

gião a fim de vingar a morte: de seu irmão José dos Santos, onde 

figura~a tamb~m o nome de uma das possíveis pessoas atinente a 

tal vingança o. Capi tão OtaciliXl_ Antunes Machado i esclarece o -

declarante de que tomo~ conhecimento que a residencia do Soldado 

Davi teve sua resid~ncia atingida por v~rios tir~s, ricando na 

ocasião f~rida sua esposa e q~e era corrente de que o autor des

tes disparos fora o Ex-Sarganto Alberi, movido ppr vigança; que 

não tem "conhecimento de quem que seja o autor dos disparos na re

sidência do Soldado Dav.i-;, que perguntado ao declarante se ele co-

C: nheceu o Sr. r1igelzinho o mesmo respondeu , não conhecê-lo; es -
clarece mais ainda o declarante. de que conhece somente de nome 

o individuo fi TiITÃO", gorém, sabe que goza de pessímos anteceden

tes, e que á: temido em toda ai região; esclarece ainda que dias -
antes da morte de AlbarL o declarante: viu JULINHO, ocasião em que 

o mesmo vi,era dormi,r- nesta Deleg_8cia a pedido do Sargento Pedro -

m;. da Cunha, atualmente prestando seus serviços em Santa Helena ; 
que esclarece o declarante nio ter tido conhecimento quanto a ida 

do Ex- Sargento AlbexL a zona de meretricio esplorada por João Fer-

nandes, isot cita no distrito de Missal. Nada mais disse e nem lhe 

foi perguntado. L:.~ado conforme, vai _ devidamer:1,te assinado na 

forma da lei. Eu" ~, ' O escrivao que o datilografei e 
subscrevi. .;' 

, ,., 
,'. I 

,I 

, I 

DELEGADO: 4:k~ 
DECLARANTE: ~ dI dl?Vl.i.b;, 
ESCRIVÃO:~ 
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êste têrmo. Eu, ........... . 
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.9f. n ~ 3. 093,' de 2. ~. 68 ~. da' p. p .... ~. , 
2 esta, com. que,med. porte .nQ 1.510, 
de 30 .11.68"desta este marg.'fol rec 
ao Presidio a ordem e disp. 'do MM. Ju 
Au tor ri t)::J.R.M. n Z g DN _ 
BC nº 20 de 24/12/75 <ia FoJ/nS ~ PuJ./Fll e ~ e 
ta,soli~ita~do p~Gnder o reu condenado pelo J G 
u.e C;rissiu::-:a.1-HS. 
Cf.nº 1.779 de 17/08/76 desta ~ PPC,solicitan 
do i!1.formar se o reu. enCO!1 tra-se recolllido ne 
se Fr.3sidio 011 se foi 'cc;sto 0:1 li 'b8rdade 
Cf .nº 2.777 76 de 10 8ô 76 la pre a esta, cor:lo 
que o r2ü foi retirado daquele FrGsidio em 23, 
10/69 medo Of .nQ 1.453 ca 52: .t1.ud.Nili tar, a fim 
de ser tra~iferido para o frasidio do Rio de 
J a,,,eiro, 
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ESTADO DO PARANÁ 

SESP - POLICIA CIVIL 

Delegacia d 
-, ~ -rI 

e 011 cia da ;·exta :-:;ubdi vts8 o 

~ 

"" TERMO DE DECLARAÇÃO 
-- ' 

o 
dias do mes de =========== do ano de mil 

= 1- 979 = ". 

t 
nesta cidade de FC7. DO ÍGUAÇU, ,E:;TADO DO PAl1ANÁo 

r,,· 

d o Cartório da fJexta Subdi.vi~:ão Policial o 
'. 

onde presente se achava o == SR. == Delegado 
" 

comígo escrivão de seu cargo, abaixo nomea,do e assinado compareceu IJ:[)NI SC}n!.~LZ _nos 'JANIOS 
) \,/ 

filho de 

. 
com / '36/ anos de idade,' nacionalidade bra 8 i 1 e i . :::-1 " 

.C ') =~_' 
estado civil 

,\, '. '. 
natural de -I jui -R. G. S • 

" . (Munlclplo:. Estado) 

vluva de profissão fi o 1 G r o 

e' residente1ã~S-ed e Nova-Humaitá-R. G. S. 
, - t' t - - sabendo .ler: escrever, o) qual :: 

perguntado prestou as seguintes' declarações: , -. ;'! 'I' ','\ 

Que ;A a 8C] 8rante conheceu·e casou-se comALUBRl iFI' 
"'-

doHio Grande do Sul, fn,zendo aeOTA. ci.nco anor.;, 
: ' t . 

° mes!!)o p~ 

tenrtn a TIricada. Miti tar,. de9~ois. saiu, )cr:ém, a d8Clara;ntel'p:é'S~:?r: 

ce 8Ft rJ7.õc~S de ,te! abandonado a f:-:lT rla, nl.:rnC3 f3abia d~~f?)~~S;~;:~::V~ 

(les +;f-1nto l'/'ili tar como C;lvil-, porClue A~Ln':HI n'l~c(a lhe' contav~;-.·QJ 

ccnhCCel) .AIJ'BERI, Dor afinide,de ~fam.iliar,ja duas j,'rroãSI,de ALBERl1 .......,. ~ ,. ",.' ; _ ~ '. t J.... - • '" • 

,são casadaSCOILldois irmã,os da declGrante;""qTJE:, apOf:~ contrairem I 
': :" t ' • ' 

tri;rordo mor~1r8m um 8no no Rio 0r:r~Jr~l(lE~ do .0ul, df'l)oip, \li.~Y';llT Clora: 

" na ]e})ublic8 da Arcentina ~ Porto Iguassu, tra ba,lhava,ru, -com a;:3:r:i~r 

tura ( ChOC€ll~at )r 'da.1i foram morRr na 'Rc[)1]blic8 do aras-nay. Port, 

Stro;-~s!ler, AJ..l""'1~RI trahalhava CO~O ,motorj~st8 'de cacinr-18o, -até ai 

Jj e clarante nã:o,'sabta nadA c,ont:t;'O o !TlE smo ,ne?,' ql~e tivesse algum., 

mi3;o; depois dali, a declarante voltou r.a02"ar com sua mãe ondepf3 
' - ~ . '. - I 

neceu sejs ncses,-'8 AEB:::RIfoi contratado D[ira,trabalh8.~r SlC urna . 
. , , " ' , ,- .. (' t '-, 

"zenda no :s~tado -do l'la.to Grosso, perto de "l?oxonel, Je prop.riedad:~ 

,ld1r .... IT~DC T~·~A,C~iADO, residentE: ·em Curitibn-Par8ná, e q,uc t3mbém',~~ 
t .:' _~:~;~ 

rr:9, rJ C: 8cfalto, ·digo, e que te.!nl)ém ,.tem. "l.una. firma :êle 8sf~llto, ,a'éí,~ 
, ~ '- .>-" 

da cr3 z::rCtnrJe" porém, e. declarer.·,e :~1,lj. êsteve ~om~n-t;e,ldu?,s vez:e~ 
~ ~ ~ . ,', ' 

oC?:3ico err: qlJe, conh::ceu UI:!. eT!'~!re:~j8rl() de }\;:J1':"::0, P\T,1r:Imt]; be.n.i~, 



------------ '.- '-.----, 

( r:;C-:';7TNUAÇÃO T)/\O DECLARAÇÕES DE : - ILONI SCmr,ALZ DOS SANTCS ) o 

............... hem, ~epois dos seis meses a dec13r3nt~ foi 

seu r:::i:r~ rio .~T-n::':'7rr e,rn llona~?oV.alis-MT." di~,t<.ni~~p_ r]u~/;ento8 kilometrcs ' 

d~: 'F:,~,~Çl1"1'3 (je ART,"ITF)(l; QUE, Si havia algu.m38 tr9Ins·"entro c1!) fazend'3 a 

!'JEcl~}r~)],te Y18c1!'j r'~~11df.) que, poi" SUaLj vezes Ar.:7~::RI não levava lá, e não 

lhe c c,nt ,'1 V~1 ,1'1',1 /) R· f".TTT;' , ',', , ',,<!u.r:.., no dia. dez de" feverej ro do corrente ano, ALBE-

f,r:; 101:1 '] :'l (' C 1 ~l. ~cn J I ·L e c.}ue (s-tava doen~e e o c'1T'nda nS:o' podia levantar 
.' . . 1 nh'" (~11.1 ':' J. r~1 ,':} Vl J ,3 r p e ,.a rog, ,a, saiu mesmo por volta r]DS 07 :00 horas do D1§!. 

nh8, srrU,;!l()U ele propri() s~a ,.)~oupa, 9;~~~se lJ.ue iria p3r8 Pc:rto J\.le:c:~e' 
. ,.., ..., 

tr~~t'1r (1'1 r:dTÇ30 i.l'? um livrol,. 'ou meJJior, t.r~~t3r rl~~ reifjsao de um li-' 
t '.". • r- .-; 

vro, i3'lin "!'3flUele hor.;9.riQ r,so:zin..l:lo. a,e. pOf::i~3e:,le lF~ '\7~,íGu,!,o mJ::lr' a IVolks-
0 __ ", r· I : " ') , ;"). "'.~.' .;~\I' .-C ;"J~ !_:,.J ' ,(.,' 

'·~.':3~~'1: t;j~\O br8F.ilia, CO~; a~~~~la, ~ :~~al 8 . rlecl:i.r3nte não viu e não ' 

~.']e ']i ~)J.~1 ca, foi 8 Drj,m,~j,r8 vriz Clue AIJT):0:f~J foi na Ctl (~) com. ~)(J.lJEle t 

0,.1'." , ~"',', J- ~-) ,.~'.'<~'~,::;' :"1 V8. ',' 
VPJCl'tlo, rj:-:-~::~'e anCE'~1 ae sal+:~."qu;~ yo~t,?:3te o dir-~ rlej7ps~:'eiB ou dezoito 

ti : • ), 0/ • 

. ':Ul:, no (]j,fl qUAtorze a d eclara:ntÊ?, se~ncontr!)VR prn, S11.<.=) }"r;:,j.rlência . , .. 
Tu r :'i'Ylc' CUrl)rendcnternente foi 'pro.cD:~ada por ;PAJli1ITO, 8:nlJrecorJo, d~, AR-' 

~ "I . . •. ; ... " (.~ ( , ' • . ' ' 

rJi1DC, (1 ':'unl trn~(:,i,3 um jornal, o clue:l; notieiava a. machete de uma"no-

t{cirl d'~· rl,ch~(13 de 'um c8,dáverfr': ~~tre o~ '1Ylunicípos de- ~':ic-sal"e: '}~ledta~ei 
- I, 

desta ci-:lgrlr~, ou reeião; QUE, a declaranre conferiu r~ descrição das ' 
/ I . 

vestr?8 (lo morto e nõot;ve" dúvidas'-éÍn"confir':'C,,1r!que' era set~ "lnarida: ' 

,- l.lie 'h'Jvio ~l~do"('ncont';8~io mort~';': caiç~, "c9I!1ina 'e 8[l.'pat'oD;'!~2Uj!;, a' de-' 

i .. '.' clttr'Jntcfi cou at";onia;d~;" â efle~perada'; foi' então ~uepill:'I'ro, 'lhe :pro-
l '. , '. ' , , ' ',,;' ',' " ' , , , 
; -,. DO"ZI,S trsz8~la 'a.te esta" cidade'para 'reconhEcer o córpo;,d'iÉ{se 'que a·' 

pedi:d'ci rie' A/.RJYI}iDO,J"incl'~lsíy~ ·;~q:rf..'u'til!i;z~ad·o d S8U C~lr~o:' ma:rca' FÓ,rd 'Cor: 
.. : • 1 .' • 

cel' 11, té to de 'venil ~ 'parf': .J\~g~m; QUE, pÃ1D.r[~rO, tdeixou a d€'cl9.r~lnte' 

'n;; co 8,3 'rl,e['·láua '\tia,~ e", d~;ri",vof. tÓu1
;' rião veio 'na' 'd elegr:lcia par,i' saber ',' 

, l".. 'l . 

'. r '. . ' r,'~. . ' ~ " > " , ", ~. ) .• ~ , '. • . 
de nada, '8, 'resDeito' d:o' q1:le l

, levou "0 J' ornaI' com a notiTZia para'" a decla-
.L \ \ " " ? 

* '." 
• + . f. ,. . '\ '.'. ' -i.'"'. '.'~ t. 

'rahte; d8,lj foi' telefona:db~'l?ahia' o~·pr.iriios·~ da declarante à e' ~!ed i.!3neira 
• J i'".. .... ~ ,ti . .,...J. '.; 

os: qU8.1s';vJerar.;· com es'taua:té ~a~\:(felegàc:La~ de "polídia,' "para'~'fazêrem' o I 
i' " ."".. r' • 

rec onhc cimon tod O . cadáver/ é<;'foi corÍlprÓv,a.'dO;' mésmo ser ;\,rrr::RI', o~ 'qual" 

~~ e'stav':l 'dcpo'si't:~l na,":avet::i:da.; c8.rnara,·;fria'do'n~.crotérí~ des'ta Subdivi-
I f- !.' /9. ~. 

_.' s'ional; QU~:, aideclarante i sabia'Ci'Ú.e;'ALBT~EI; q1-u-lndo: :3aiu lpar~\ tra\)8.1har 
I " I" ". ~: • 

.. no mato , saia ·arrr..2.do; 'rnais
1 
em·",outras':, opor'hlnida'des não tE'Ir:' cÓ1mscir.1en 

'to;' Qur~'; a décl~:1~~~te';hão-:pr~sume tquetn):tenha ~8Gá~Dinado seu marido' 

... AT)l3T:nI, o mesmo que :~,COl1'teceu ';:c~'m seut:Jirmã,o ~csta ~r~'giã0 qJe' ;t·a.mbém I 
, ,. . ,.. ,'. ' 

n'8o tertL",à:-
i

-r1inima idéi~, da. autoria;' QUE, adecla.ra:rite da: as' caract·eri.ê. 
, 

ticas :-18 PALrlITTO',; alto, m&'dio,' cabel"o's' sastanhos 15em 'cla.ros, usa 

, 
\ 

l 

..I 
'-I' 
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I 
O presente Relatório baseado nos depoimentos do Solda

do PM - ELOI JOS~ GR.4.DA SIa, AILTON 13AIJ3INOT, JOÃO lvIARIA ADRELINO, 
ELTON L6, NOt BAHBOSA LOPES e VALDIR DICH, depoimentos estes afe -
tuado por esta Autoridade Quando diligencianéb no Porto "Moisés Lupi
on e outras localidades, a fim de apurar o assassinato acontecido/ 
em Janeiro do ano de 1.97Q, no Parque Nacional, onde perderam a vi
da JOS~ SO~~RES DOS SANTOS e GODOY SOBRINHO.-

Ouvido novamante 0 Soldado 1'1\[ - JOS~ GRADAS1..J:, brasilei
ro,casado, com 41 anos de idade, filho de Palmiro V.Gradaski a de I 
Dosalina G.Gradaski,residente no Porto Moisés LUPiorunun. de Capana
me, Militar, pertencente a 3i Cia da PMPR, prestando uerviços no Ii 
Destacamento local (Porto Lupion), o Qual declariju que prestou vá
rios depoimentos, todavia, deixou de esclarecer a verdade sobre os 

--'~tos, em virtude de não querer comprometer seus colegas Soldªdo I 
~iVID NUNES SOBRINHO e Agente de Segurança OLIVEIROS PIRES, resol
vendo de livre e espontânea vontade quando na presença do Dr. Pro
motor Público desta Comara e desta Autoridade POlicial resolveu I 
declarar a verdade sobre os acontecimentos, principalmente, porque 
seu nome estava sendo envolvido no fato.Afirmando Que realmente,/ 
o Soldado DAVI e o Agente PIRES no fim de janeiro do ano de 1977, 
prenderam no Porto Moisés Lupion, dois elementos suspeitos de fur
to nesta Comarca, elementos estes que ~~is tarde ficou sabendo ser 
JOSÉ SOARES DOS SANTOS e GODOY SOBRINHO, os quais estavam acompan
nhados de um motorista de taxi de Foz do Iguaçu, sendo os três III 
conduzidos a St2 Antonio do ~udoeste,juntamente com o veiculo e Ii 
mais umas moto-serras e máquinas de calcu.lar, sendo que antes de / 
serem enca...1Ilinhados a esta cidade, os dQis suspeitos foram desarma
dos de 2(dois) revólveres na ocasião,·t:'tirmas estas que ficaram de / 
posse dos policiais envolvidos (David e Pires), quanto alguma im
port~ncia em dinheiro, não foi constatada na ocasião da detenção. 
Diz ~ste que,ajudou seus colegas na escolta aos detidos até esta 
Delegacia, juntamente com um seu conhecido que ~eside nesse Porto 
Civil de nome EUG~NIO VIANA, que emprestou seu automóvel para / 
o mencionado conduzimen"to.Que, aqui apresentado os detidos ficaram. 
a dispoisção do então Delegado na época 12 Tenente Benjamim Rocha; 
todavia, na noite daquele mesmo dia, isto quase por volta de meia 
noite mais ou menos,' os ditos presos regressaram num volkswagwn / 
dirigido por àILTON BALBINOT, escoltados pelo ~oldado DAVI e pelo 
Agente de ~egur&Ça PIRES, pnde os presos estavam algemados numa 
só algema,isto é, os braços dos mesmos estavam entreligados n~ 
só algema, onde o dito Volkswagen estacio~ou defronte à casa do I 
Soldado G&~DASKI, lá no Porto Lupion, onde o Agente PIRES chaman-
o GThiDASKI confabulou com o mesmo para que este emprestasse seu / 
"barquinho a motor", dizendo: VA~\[OS DESCER RIO ABAIXO e :M:ATAR ES
SES HOMENS e CONSmVIIR COr~I ELES", no que GR~DASKI não concordou Ii 
com as propestas do Agente PIr~S, tendo o Soldado DAVID na ocasi
••••••••• SEGUE 
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Continua~ão do RELATÓRIO ...... : ................ FIs l2;Q 021/6~ .. ~.1 
tendo o oIdado DAVID na ocasiao @en~urado(censurado) seu co-" 
lega de farda GRADAS1."T, alegando que o mesmo estava se tllVIAN -
CAIIDO",isto é, com medo, e como não houve acordo o trio ale -
gou que iriam levar os presos para o lado de medianeira, onde 
embarcaram na balsa com os presos e o veiculo (volkswagen) Ii 
e atravessaram para o outro lado da margem, como quem seguel/ 
pelo PARQUE N .. :.\.CIONAL em direção de :Medianeira e Foz do Iguas-
su, sendo Que depois da partida dos mesmos, GRADASKI não mais 
viu seus colegas e somente Passado uns dias foi tomar conheci
mento de que do porto de desembarque no Parque Nacional há II 
08 IGn(quilômetros) foi encontrado dois cadáveres já em estado 
de putrefação, mas ,desconhecendo a identidade dos mesmos,pois 
quem efetuou o levantamento foi as autorid.ades de Medianeira, 
confirmando também que alJÓS o depoimento prestado junto a esta 
ªutoridade,solicitou garantia de vida devido o receio de so -
frer algo contra sua vida e ~e seus Iaroiliares.-

Ouvido os BALSEIROS no Porto Moisés Lupion, estes fo
r~m unânimes em afirmar a veracidade dos fatos, isto é, a pri
sao dos dois sLlspeitos juntamente com um motorista de taxi de 
Foz do Iguaçu, onde no interior desse veiculo continha certa I 
quantidade de motos-serras, sendo 08 dois detidos desaramados 
na ocasião pelos pOliciais DAVID e ~IRES, que potrtavam dois/ 
revólveres marcas Taurus , todavia, não foi constatado nenhuma 

A 

importancia em dinheiro em posse dos elementos detidos, sendo 
que após a detenção dos mesmos, os pOliciais DAVID,PIRES e II 
GRADASKI, conduziram. os mesmos a c idade de Santo .Antonio do I 
Sudoeste, e que nesse mesmo dia regressaram ao Porto proceden
tes de StQ Antonio, onde embarcaram na Barca para o outro la 
do d a margem em direção do Parque Nacional como quem segue a 
I,:Iedianeira, tendo na o casiçao do regresso, os presos estavam 
algemados quando passaram de um lado para outro acompanhados 
dos pOliciais DAVI e PIRES e mais um motorista que não conhe
ciam, mais tarde souberam que se tratava de um tal de ll'i.LBI -
NOT, elemento este quem dirigia o vol"swagen no conduzimento / / 
dos dois presos.Depois dessa travessia não mais viram os cita
~os pOliciais nem quando regressaram para o Porto LUpion.:vl / 
SegLUldo os ditos Baleeiros, em diversos depoimentos prestados 
deixaram de esclarecer a verdade em virtude do medo de algLuna 
represália por parte dos citados pOliciais DAVI e PIRES.-

Finalmente ouvido o motorista AILTOn J3ALBINOT,bra
sileiro, casado, com :1-° anos de idade,natural de Erechim-RS , 
filho de Leonel e de l~air Balbinot, residente em Pranchita,11 
nesta Comarca, o qual em suas declarações se omitiu d~ verda
de, alegando que não se encontrava naquela noite de janeiro / 
de 1.977, no volante do citado volkswagen em companhia de DA
VID e PIRES, quando no conduzimento dos.presos ao Parque Na
cional' todavia, esta autoridade através de investigações /1 
jLlnto a v~rias testemunhas no Porto MOisés LUPion, constatou 
em ser o mesmo quem conduzia o volkswagen com os presos alge
mados para o outro lado da margem quando atravessaram com a 
balsa, fato este comprado pelo próprio Soldado GR~DASKI,digo 
comprovado pelo próprio Sdoldado GRADA SKI, que o reconheceu 
.!1? cit·:}d.'3 Doi te quanflo forAm co.nvid[~-lo para matarem os pre-
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177 
Esta Autoridade POlicial após as diligencias efetua 

das, com depoimentos tomados de·várias testerounhas,~chega a segu 
te concl~são: Que, JOS~ SOAP~S DOS SANTOS e GODOY SOBRINHO, em m a
dos do mes de janeiro/??, foram detidos no Porto Moisés Lupion,jun
tamente õom um taxi de Foz do Iguassu e seu motorista, onde nesse / 
veiculo eram conduzidos certa quantidade de motos-serras e duas má
quinas de calcular, QS quais áLpós revistados sido encontrado 2(// 
dois) revólver em poder dos mesmos, que ficaram em poder dos pO]i
ciais Davi e PIRES (~oldado e A~ente de Segurança dª Policia_Civil), 
segundo se apurou, nao foi constatada nehuma importancia em dinhei
ro em poder dos detidos, com exceção das armas, onde foram recambi
ados a esta Delegacia de POlóia e apresentados ao lQ tenente Benja
mim da Rocha, Delegado da. ocasião. Nesse mesmo dia durante a noite 
os ditos presos foram colocados nLllli veículo ~lrca VOlkswagen diri
gido por AILTON BALBINOT, escoltados pelos pOliciais DAVID e PIRES 
sairam da Delegacia desta Com~rca em direção ao Porto Lupion, os I 
quais algemados numa só algema, foram até à casa do Soldado EM -11/ 
ELOI JOS~ GRAD.ASIIT,residente naquele Porto1- onde tentaram. conven -
cê-Io a emprestar seu barco a motor para darem fim. na vida dos Ii 
mencionados, como este recusou-se nas propostas, tanto emprestar / 
COillO pompartilhar com os mesmos, seus compal.Dheiros resolveram con
flL1Zix' os presos. no veiculo através da balsa para o outro lado da / 
margem no Parqqe Nacional em direção a l.Iedianeira.No entanto, 08 I 
quilômetros após o desembaDIl[ue no Par~qe Nacional, os corpos foram 
encontrados trucidados, conforme se ve nas fotos destes autos~sta 
autoridade ndo admite que duas pessoas algemadas vá desaparecer 1/ 
misteriosamente da escolta de 3(tres) homens fortemente armados e 
com 2(dois) pOliciais super experientes, com L~ siples descLupa / 
de fuga na ocasião em que o veículo pstacionara para consertar um 
dos (penesus)PlfEUS.-

E o relatório 

Stº Ant. do sudoeste, 21/ ju1ho/78 

Iv, tins de iíiello_ dele,~ado de 1'0 1 {cia 
Q SUplente 
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RELATORIO 07/82.-

Meritissimo Juiz:-

Esta Autoridade Policial foi design! 
da para presidir o presente feito mediante portaria sbb nQ 873/75 

expedida pelo lImo Senhor Diretor da Polícia Civil, em carater / 

especial, com a finalidade de apurar a autoria do crime perpetr~ 
do contra a pessoa da 'A.'L8HRf VI'EIRA DOS' SANTOS, fato esse ocorr.,! 

do na Comarca da Medianeira, Est;ldo do Paraná. 

Inicialmente esta Autoridade deslocou 

se at~ a localidade em que ocorrera os fatos e de posse dos pre-/ 
sentes autos, foi no local do crime e dado o curso do tempo em / 

que ocorrera 05 fatos, e sendo um local aberto, visto que se tr~ 
ta de terras de cultivos, nada ali foi encontrado.Ainda naquela 

Comarca esta Autbridade procurou localizar as pessoas que teriam 
localizado o corpo eiS ALBERI VIEIRA DOS 'S'ANTOS'l por~m tais bus

cas foram infurtíferas. Deslocou-se esta Autmridade até foz do / 
Iguassu, onde foram ouúidas as declarações do Policial Militar / 

ERCILIO PAES, o qual dizia saber quem seriam os autores ou autor 

desse evento, reportando-se na ocorrência de um crime havido / 

em Porto Moises Lupion, sendo as vitimas JOSÉ ALBERI DOS SANTOS 
e GODOIZINHO, em cujas declarações daquele policial diz ter o 

, 
Senhor Delegado de Policia de Medianeira, ràltado com a verdade 

, 
sobre os fatos referentes as mortes daquelas pessoas, porem ver! 

fica-se que tais declarações são eivadas de ódio contra a pessoa 

ddyuela Autoridade Policial, porém nada de novo trouxe ao bojo / 
desses autos que pudessem esclarecer a elucidação dos fatos. 

Em as fls. 364, constam as declarações 

dá Senhor ESTEVÃO JOÃO FILICETTI, que diz ter conhecido a vitima 

o ex- sargento ALBERI VIEIRA DOS SANTOS, relatando ainda que o / 

mesmo teria praticipado de movimentos subversivos na região, mo
vimentos esses liderados pelo Coronel Jefferson Cardin, escla-/ 

recendo ainda que é de seu conhecimento de que ALBERI VIEIRA DOS 

SANTOS, procurou vingar-se contra Policiais Militares da Região 

de Porto Moises Lupion, atacando suas casas disparando muitas t,! 
.... 

ros de arma de fogo contra a casa dos mesmos, em razao da morte 
de seu irmãoo 
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Em as fls. 371, constam as declarações do 

Senhor NESTOR RODRIGUES, em que o mesmo diz ter residido em / .', , 
edianeira ha muito tempo, e manteve amizade com os policiais 

que ali prestavam serviços, tendo sido interpelado por Manuelão, 

soldado da PM, que prestava serviços naquela Delegacia, tendo / 

sido o declaragte interpelada pela esposa daquele PM, pergunta~ 

do se o declarante sabia o que ocorreu com seu esposo, tendo sl 
do informado de que Manuelão estava sendo responsabili~ade pela 

morte do Sargento Alberi Vieira dos Santos, a qae seu esposo / 

por essa razão fora transferido ao B"atalhão da PME, seidado e,m 

Cascavel.Em as fls. 372, foram tomadas as declarações da Manuel 
F~rreira da Silva, vulgo Manuél~o, em cujas declaraç~e~ diz que 
sua transferencia ao aàtalh~a da PME, sediado em Cascavel, n~o 
foi em decorrencia da Morte do Ex- Sargento Alberi Vieira dos 
Santos e sim por estar indisposto cnm o Sargento Pedro Moreira 

da Cunha, seu comandante em Medianeira. Diz ainda que Julio T~ 

las de Moura, estava receoso com o Sargento Alberi Vieira dos 
Santos que andava rondando sua residencia ocasi~o em que Julio 

em uma determinada ocasião temeroso, perneoitou no interior da 

Delegacia de Policial de Medianeira. Esclarece ainda ser de seu 

conhecimento de que Julio Teles Moura e outros elementos junta
mente com Alberi Vieira dos Santos fora em Mato Grosso "limpar:, 

, 
uma area" que estava infestada de posseiros, a mando de Alberi. 
Esclarece ainda em suas declarações atraves de terceiros que Al 
beri, tetornara a região com a finalidade de vingar-se contra a 
pessoa do Delegado Cap. Otacilio Antunes ~achado, pela morta / 
de seu irmão Jos~ dos Santos. Esclarece ainda que tomou conh~

cimento de que a casa do Sdo Davi fora alvo de v~rios tiros de 

arma de fogo, ocasião em que ficou ferida a esposa dquele Mil~
tar, cujos disparos foram efetuados por Alberi Vieira dos Santos 

Em as fls. 374 e 375, foi ougjdo o Senhor Otacilio Antunes Machad 

cumas declarações nada de novo trazem a respeito dos fatos que 

cu~minaram com a morte de Alaberi Vieira dos Santós, sàmente so!:!, 

be que Alberi, j~nta mente com outros dois elementos fortemente 
~ , -armados, foram ate uma casa de meritricio de propriedade de Joao 

Fernandes, em Missal~ tendo esta Autoridade deligenciado para l~ 

talizar tal pessoa o mesmo vendeu sua baita e mudou-se para lu_ 

gar ignorado, impossibilitando-se a tomada de suas declaraç~es. 
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Em as fls. 378 usque 381, constam tres cartas anônimas 

endereçadas ~ Autoridade Policial de Cascavel, tendo sido remeti
das a esta Autoridade para juntá-las aos autos, uma vez que versam 

sobre a morte d~ ALaERI VIEIRA D8SSSANTOS. Em as fls. 395 a 39&, 

esta Autmridade policial encaminhou Carta Precatória à Rondonópo

lis no sentido daquela Autoridade efetuasse diligencias para ap~ 

rar o relacionamento entre ARMINOO MACHADO e a V1tima. Expediu
se ordem de serviço para que policiais comparecessem na J.C.do Pr. 

e localizar uma emprêsa de asfalto em que trabalhava ARMINDO MACHA -, 
DO, diligencia essa que foi infrutifera, e mais ainda as que foram 
efetuadas junto ao TRE, e COPEL. Em as fls. 404, f:oi encaminhado o 

oficio sob n Q 1.360/80, ao lImo. Senhor Comandante da Policia Mili 

tar do Estado do Paraná no sentiido de que aquele Comando informas

se o destino de uma arma semi automática 9M/m, que teria sido a-I 
preendida pelo C~omando do Batalhão de Pato Branco, arma essa que 

estaria na posse do Sd~ Davi, tendo em as fls. 414 a resposta ao 

oficio citado atrav~s do expediente sob nº 1230, que informa não 
const8r ~preensão de qualquer arma semi automática.Em as fls. 418 

constam c~pias das déclaraç~es do sd. Davi Nunes Sobrinho. Em as 

fls. 424 usque 430, consta a carta precat6ria expedida pela Autori 
" "." ~ ,.., 

dade a Rondonopolis, cujas informaçoes consaam da nao localizaçao 

de Armindo Machado naquela localidade. Em as fls. 4J3 a 435, foram 

tomadas as declarações de Silvio Olivio Wentz, Nelei Eni Wentz Cu
nha e Olivio João Blva, em atenção a requisitório do Senhor Promo
tor de Justiça, em cujas declarações são sitados os nomes de Julio 
T~les Moura, Euclides da Rocha, Ormindo Machado e outro pistoleiro 

denominado G'r,d.llo. Em as fls. 447, constam as declarações de Eucli

des da Rocha onde o mesmo diz que nutria certo grau de amizade e / 
respeito por Alberi Vieira dos Santos, esclarece não ter amizade 
com Julio Teles Moura e outro conhecido pela alcunha de Grillo, n;o 

tendo participado de qualquer festividade com a V{tima o Esclarece 

ainda o declarante de que soube da morte de Alberi, após seis meses 
de sua morte, esclarecendo ainda de que Alberi quando por ocasião 

de sua morte o mesmo estava de posse de um veiculo marca Volks, ti

po Brasilia, que teria ficado no local em que fora encontrado o ,ca
daver. Esclarece ainda em suas declarações conhecer Armindo Machado j 

e que o mesmo reside em Curi tiba, cujo endereço desconhece.Em as, fl~ 
452, foi expedidO carta precat6ria a Delegacia de Nova Humait~ nn SE 

tido de darcumprimento ao solicitado no requisitório do Senhor Pro-
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Sinhar Promotor de Justiça da Comarca em que reitera ser navame 
, . 

te ouvida aquela senhora. Em as fls. 454, consta copia, d1go, 
consta a resposta do ofIcio sob nQ 141/81, endereçado ao llmo. 
Senhor Diretor do Insti tuto de ~§,6ti,lc·ação do PaI!âná encam.! 

nhando xerox da ficha de antecedentes de ARMINDO MACHADO; Em , 
as fls. 462 usquae 468, consta a carta precataria devidamente 

cumpriaa, em cujas declarações diz que seu marido sempre port! 
va duas armas de fogo, e que quando por ocasião em que seu es

poso foi viajar para Porto Alegre, o mesmo foi em companhi 2 de 

outra pessoa em uma B~asilia cor Laranja, por~m n~o chegou a 1 
conhecê-lo uma ves que estava acamada. Em as fls. 472, foi·ofi , -, 

ciado ao Senhor Delegado de Cascavel, copia de Certidao de Obi 
to de Julio Teles Moura, uma vez que a autoridade tomou conhéci 
mento através de noticiário escrito de sua morte violenta ocor-

.... 
rida saqueIa cidade.Esta Autoridade quando por ocasiao em que 

recebeu os autos os projéteis deflagrados não lhe foram entre
gues, tendo inclusive entrado em contato telefônico com o Esc~ 

vão do Crime dessa C.omarea, e como não foram localizados ofie! 
, , , 

ou-se ao Instituto Medico Legal de Foz de Iguassu, motivo pelo 

qual não ~bi possível remeter ao I.C~, para perícia de balistie; 
, 

Em as fls. 483, consta a resposta da D.V.C., ao nosso oficio 

sob nQ 71/82. 

Verifica-s5 Mexitissimo Juiz 
, 

apesar das inu-
meras diligencias efetuadas não conseguiu-se chegar ao autor ou 

, , 
autores do evento que deram origem ao presente inquerito Poli-
cial, encaminho a douta apreciação da Justiça. 

f O R E L A T O R I O -----------
curitiba,~de julho de 1.982. 

:1'~~/~ 
~t1./Mi-lton Drapalski 

Delegado de Policia 



• 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA 

, ,> .'.', POLíCIA CIVIL -- . 92~ 

) 

Termo de Declaracão 
.: , 

dias do~ mes d'e 
~~ .., 

novecéntos e !"! '" ~- ,,~ .. jI-- .. nesta cidade de J?o Z c,e =c.J2.<: 1), ~:~ ::.: t~LJ.G-.. l.Q,)~~'~:;.;T' :~;;"t:2L .. - ... -~ ,;,~,. iI 

onde p~esente se achava o 

comigo escrivão de seu car~go, abaixo nomeado' e assinado compare eu ~:~.{\rIc E.LJ>:~·OII;C :D:A 

filho de ;\:l~U",:>~; J :"Jc:::1::"c).a d!::, :3 j~J..'\<, \ 

e de 
, . 

com .... 3 c:- anos de idade, nacionalidade1.:;:-eeJ~ i Jc :::- :t"::~ ." .-

'natural de ( Munl'cl'p'I'O e Estado)' '.;: ~: ... ,.., ~'.'~, :'j '::",~, :~.! :.." Ti'" ".iL _ .. c .... ..:... 1,_: .t .... ..,:.: •. '_".... . ...... ___ ~ 

estado Cl·Vl·1...... r~::"· c:;;:;> .:-; ~" .. ....... -~. :.,,' '-'" ... ;.,. .... ~ ... 

de profissão 

~~J.;::. :\rd~!,. rj/ N.o :L1C ;:~:~ te. (; if~. (>2 * 

sabendo leI escrever, o qual perguntado prestou as seguintes :~declaIações: 



, 
~ UY' ( 

COla 30 , 

iÚ;J(;l.'i':.;u n~; C.Co.O::1 dOD :~Jvob:;dO;J (tO i-rDsll 1.:~J3 fone 72-30C'l, 

oné~c I'e:cooe oi m.;õeu ü inti:n~.lI;ÕOSt com l'efLr(~~ncirl ;" c~_:".cinG 

COi.íl:.!nú::n te do lk .1Jct.l Ls.o de J/rontcirB:S, sc:di~iC.:,O neoLu cid.l.,

clu de ... 'O~':; c-~o l,--,u[;:; u., p::ru ele tu.UI' inve8ti".).~çÕ 08 om tOl'LO UL 

lj':rí~LtC co~;~ ODe. d6.vercs 1:lu'tJl:L~o~31 UOOUj)LUlllDUO de U!~l 01101'0 ml 
li t:, _L' :'L. 2::.:.. ~.Jecç:o ... ,0 ,~3';'Ol·C:i. to, <iir·il...i:~~o-no;;..: c~o J. O':Ct0 LUli l.on 

C e :.,1 i ini ~:i '~~lO S :, S inv e s i L.t S,!Õ C 8. Co nV()rGFI nua co~~. 31,"-,uns bLr-

r~u .. :;~ noi tu, nu~'1l veícu.lo, v{ll'io u lJoliGi~ .. iG (lua ''J..) on~:.)v:~·:,J. CO.'!lO -

'1'-""" ," r" ""0;" 1 .:U(:, ':-';,J6Q 6(·'.·'.,rc·::'.' er'lCv"n !:y.~.'~,':r",~ :'or. C!:-li.j!·,','v'er~en ~ .. ;_< ..... \; .. ,.~'-.,;-'- .. ~é:': •. " u..:.... .• • .... .I. .... '-~\.. ..... v ... _~~ .... 

- , 
G.i~.·. J U";;.;j :lllC o levou junt:_;:~J.;r:Lc C(J~~4 o .sUL, u .. : ..• ~)!J.:~Lui.r'o aqu(;ln - ,- .., 
l'~,- "L''': Dl) prendin a pri s o do s assassin° l~O s, l-'O~O que, ~J v~uvn 

(J!f: 
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ESTADO DO PARANÁ 

SESP - POLICIA CIVIL 

Delegacia d e Polí C-i8 

TERMO t DE DECLARAÇÃO 

,=-= 13 dias do mes de do ano de mil 

novecentos e ::::: L ~ 979 == nesta cidade de 

na s~llq do Cartório da Sexta Subdivi_sã(), Policial ... 

~nde presente se àchava o === GR. === Delegado ESl o "''' liTT f~ 1 (,}(', no nRT (}Tr,~~ 'l\T~JXEIRA o 

comigo escrivão de seu cargo, abaixo nomeado e assinado compareceu ~~TT,VTO OI·I~tJ0 "T'Hrr',- o 

filho de 

e de 

com 36 anos de idade, nacionalidade 

natural de Trt:;s P8 ssos - R. G o 1J'stado "cIvil :.:.' 801 te5 ro- de profissão fun cj oná ri o pú-
1;l_ico .. (Munlclplo e Estado) 

e residente à~ f{[( AV • ~;CE8DADE. ~ ESQU .,AT'Ar;- ( 

perguntado prestou as seguintes declarações: 

i ' . ."" Que ,; C dec:1Aran;e e prlULo lrrnao 08 

C"'!1 ri p ,\ T.-;:"':nT VTf.:TTI:~ TlC:~ r:A ~J(PCS, (' 

E=(!C hVC~flO co:r;rente ATlO, 

do 21'.; 

, sabendo ler escrever, o qual 

•• o 

'-::: 1 -r o ~ p r ( , C'.-n t r~~ (1 ('I mo rt o no dia' 

n n :'n.ni c{pj o () e ,_ T.~r?d ifHl ej_ T'Q-I:s ta 
( 

e fn l·g,rja re-
. " , 

Dnrtr"]~c~rrj8 'lDe rFi'eri_8m-8e com 8C110d.') ,;(: 111r. C''1d'-3ver ~~ o 1 (\ ;11 SlJ_p ra 
, ' 

0:1 tr~r10, " f1.1}81 à3V-'=-L :;8 C8ractüri ~t-j 0:-18 rlõ-:pn~ontrnrio; 

V" 
rr'f·-' r-i ~-ru-: 8 91~~lJrt'l; "Jr;eSD10 r;."U{~ t,:-:;{: r-'-'-~ :1, ~'r:ll':-, CC'.1-:~1;· (-..-j r:-,r;?''--1:08 r~E qll 

(:T0[': 80, 

..... 
r'~! :"~": c' 

,." 

s:Jber ~1.z1.lI!:;!~· -infr:rr;"nr;oe~3, :3. resDetto da 

'''''1111., (- ..... rl r, 



, 
i • 

p", (". (\["] t y.,-, -r;:) ':I'~ nr"111'h P Y' rl1 r:, :\ -r, --, -.' PJ 
••• ' • _ . ~ ... L . .J . ..i. ~ 1... c"1.. j I -". _ f. J. -,,"'\" ,t..-:-. . ' I • _ , 

f o~a'm aIDparad os rJ r 

i" r~ :.~ ~-- r~ (~, . \ ! (' ~: {- .., .... J r; 1 

:; (."1 l r·;" i-'l"~':;: :.~ E: fl4j -7"" ,-" 1 ,- ...- T~-

----
., 

'1 te "' '. i ") , ! .. ') '] 1 -.in, 11 111.1"-: , I: ( t 1_ 

, 
~'.n t.11'(- r'. -i C' n ". -- '.' , ,. 1 " , , 11 , 

( '(\r';'('(',r:"r:~ -1 ...... 'Jr"r_ _ '. 1 > ~ • ~" .' ~ t 1 ~ \ ' .• 

! r:. 1("~_ 

---.. 

COY:r:j/lj:J cnw O nr:"c;J::·~to na rel)Ortacei1f( de jorn.;:11 ;'~:r:~,;, vOe] o" 111-' f~t'3 r]e-
. . ". . ' 

le.:..c'1(;-j r:-)r.: )olí. i ':1 CTf: corrp,!-\nhié~~de un-e,jrJ"3, ,p~lr'~ r2cn.n1')r(;j:memto do ca-
, . . 

(1 S\TPT' , 2 (11) c AT:T~::="~I, .p e rt E nci 8 n' ::l . .,. •.• ]. + 1 -~. , 
1.-] q .:)rl~8 (l'l 1 J .. lt:9 r (0 iilO 

e n:-l.O (10 Bxercj' , 

'T}ET,y.~r; A. no : - , 

LIM 



.. 
\ 

Estado do Paraná 
ASSENTADA 

Aos ........................ :.l~.J ................................ dias do mes de_ ............ .n.o.:u.eJnb~:o. ................................................... do ano de mil nove-

centos e.º.i..t.~nt.ª ... § ... JJ.m ...... , às ................ l5..,..3Q ..................................................... : ............. horas, na sata de audiênc;as 

do Juiz de Direito da .............. a, Vara C[iminal, nesta cidade e Comarca de ........ G.ª.Lªn.º.ffiª ................... : .................... . 
do Estado do Paraná, presente o M. M. Juiz de' Direito, Doutor~ ....... ~.r~p..~ .... ~~.~.:~ .. ~.~.~ ..... ~?~~.P..?:?:.ª ................. . 
..................................................................... , comigo, Escrivão do seu cargo no final assinado, o Doutor ................................. . 

Lui.z. ... C.els.Q .... de ... He.dei.r.os ............................................. , Promotor Público da Vara, comparece ........................... . 

a .......... ;3. .......... testem'unha ... Y.ª.l.g.i.;J;' .... P..i.c.k ................................................................................................................................................ . 

as quais foram recolhidas a salas separadas, de onde 'uma não pudesse ouvir o depoimento da outra, e fo .............. . 
~ '.' . 

finquirida ...... s ............... , pelo M. M. Juiz, na presença ...... dD .... da.f.ens.o.r .... à.e.s.ignada .... pa.ra .. Q .... atQ ... ~., .... . w , 

ur.., ............................................................... " .............. .-.: ............................................................................................................................................. . 

~ .. :: .... :::.:.::.:::::: ... :: ... :.::: ...... ::::: .... :.: ... :::: .... : ...... :.: ... :: .... :: .. : .. , .. :::.::::: ... :: .. :: ... : .. : .... · .. : .....• :···::·:·:·~i·:·······:····· ..•.......... : •........................ : .............. : .. : .. ::.: .. :::::::::::::::.:: 
pela forma que adiante se ve; do que fiz este termo.~ ................................................................................................ . 
..................................................................................................................................... Escrivão, o escrevi. 

rrimeira a TESTEMUNHA 

V~~LDli{ DICK, brasileiro, casado, opGrario, com 25 anos de idade, natuI'e"l de 
, 

Tres Fassos, RGS., residente em Cupanema Fr. Aos costumes disse nada. Jipos , 
compromissada a testemu.nha :-Jas~.~:':,ll a de;Jor: qUe.:~~rla apoca em que ocorreram os 

fa tos narrados na denuncia o del.Joente trabalhava na balsa Lidia illere zi.nha, 

~'1.0 i'orto Nosi~s Lupion; qUe _'? de,8oente l!re~c}lcioL1 qU~h_do os r~us em numero 
.. ~ 

de trêS levavam alg~mados _.9:~l~ê pessoas cC:!U ~Estino a Foz do Iguaçu; que O -
unico guarda que o depoente conheceu foi Davi Nunes Sob r1nho; qUf;;; escla 

réce o deroente que a 'prisão dos dois elementos deu-se dentro do barquinho , 
de :_iassageiros que faz a atravessta do rio; Rei:;erguntas lJela 1- romotoria,. 
que O de[ocnte n~0 chegou a ?uvir ústonaçEes de revolver; que o dep oente -

tem' conhec..Lrnento que os guardas pnSSs.I'8.rIl com os ~Il1S0S digo l--resos a Casca

vel nio tendo visto se os mesmos vo~tar~m; que o dS00ente ouviu dizer, dias . .. 
mais tarde que haviam encontrado dois corpos no mato no Eilometro oito; na 
Comarca de Medianeira; ~ue o depoente n;o viu quando buscaram os mortos ; , 
qUE o depoente so v'u o motorista de taxi no dia dos fatos; que O de~oente 

nunca mais vi orista do taxi; ::{eyerguntas pela defesa não houve o .w u , 

(William V. Albuquerque) Escriv~o o subscrevi. 

./ (. I ~1 
./ /', 

/\~ ..... , 
r '\ 

.lI .,# .. " •• 1. 



S~GUNDA l lECTEHUNH.A. 

':1 ~i-\ \ ,0:t
~~l0 

E-LOI J031~ G.a.~,~DhSCHI, bras:Lleiro, casado, ;Policial l1ilitar d.o gstado 
do Pa~an~, com 45 anos de idade, natural de SOledade, RGS., destaca--, 
do atualmente no Porto Moises Lupiom, Cavanema Pr. Aos costumes disse , 
nuúa. rl.)OS comiJromissada a te stemunha foi comt,romissada e passou a de-

,-.. or: aue o de,.oente assistiu a Dri.são de JOs~ Soares do Santos e Godois 
~ ~ .... -{"" ~ 

Jobr:Lnho no porto 11oiS:s Lupion dentro do barquinho que faz a traves -

sia do lado de Capanema; que o de~oent€ esclarece que j~ prestou decla
rações sobrle o presente fato srn Santo /\nto.tl:l..:J do SI}1oeste, no Forum lo

cal na~jl't;Sença do Escrivão de POlic:U3., do JeJ.egado de })oln;cia, os quais 

para ali o conduzirlam, alem do PrornoT:c1r d.e Justiça; que o :Gscl'ivão de -

Policia era Homero de 'ral e o delegado era. João I'1artins, .não sabendo -
s~ome do Promotor de Justiça, hem mesmo se de fato era Promotor; que -

I ' .... 

n<.,,-,,:>a ocasiao i,Jrestou um depoimento falso, porquanto para tanto fora coa-
gido cerca de dez dias antes por um cida450 que se intitulava Oficial -
do Exercito, 6 que armado com uma pistola Calibre nove mili~1tDos, lhe -
visitou em sua casa dizendo para que pr~~sté:sse declarações conforme in 
seridas nurD. pap61 que 1.116 e ntregou; que este sU.~josto Oflcial Se dizi':l -

~ 

;)srente de uma das vitimas, ordenand.o ao dep()~;ntc qUE: prestasse as clecla-

raç5es constantes do papel por que sen~o iria S6 arre~Gnder; que nunca vi 
: ... 11 (; 

o.oe~3te afirmou então iJOrante aquelas autor:1.ciadfls inveridicamente que os 
r " -~, ,.' ,,,,,,.,,,,,,.,,,, .. ,-,, ti ." ".'-,,-, '''''' " ._"",'''-, - - ' 

rous teriam matado as vitimas logo apos transporem a balsa do rio ~guaçu; 
, ~ • ~.',.., .• ~" ~ .. -r, ... __ o ' ,.,,' '." '" .-

que isto o de ,,;oente nesta ocasiao 'reconsJdera ~:)orCiue nao pode fazer tal 

afirmação; porquanto a"enas viu os rélls Davi Nunes SobrinhoA.:Úton 13:1 -

i:.)j~.n'?t e ,ali veiros Pires iJassarern na balsa com as vI timas, ou melhor nao 

p~:::eIldo ver se as vi tima os aCOffiijanhavam; que esclarece que no dia em -

que ocorreu a prisio das ~ítimas os r~us foram ai sua procura para aju -
, , 

dar a i)render Nardinho um outro ~arcairo da gang que estava em Foz do I-

guaçu; que o depoente nãu fo1;',,~.Rel)e,rgunta~~ do Dr. Promotor: que o del;oen-
~ N 

te nunca recebeu ameaças dos reus; que o de~oente nao tem certeza se vai 



"TERROGADO se com essa pessoa ou essas pessoas esteve antes da prática da infração ou depois dela? 

,ESPONDEU que ª9.M.ç;.~.!):l~19.Q.º ............................................................................................................................................. . 

.. .. • .. .. .. .. • .... . • , .. " ................................................... ~-.......................................................................................... .................... t .................................................................................. ................................ """ .............................................................................. .. 

.................................................. , ......... , .......................................................................................................... , ...................................... . 

INTERROGADO se foi preso alguma vez? qual o 

Juízo do processo, qual a pena imposta e se a cumpriu? 
, 

RESPONDEU que n~U1G.a ... f.Q.i .... pr..Q.S.O ..•..... Qu.e ... .r.e.s.p.o.n.d.e. ... um .... p.r.o.c.e.s.so .... r..ef.'.e:r..e.nt.e. ... @. 

.~~~ .... f~.~~ .... ~~ ... J?~.~.~.~ .... ~~~~ .... 9..~.ª'~.ª.~ ... ~.~ .... q~.P.ª.P.:.~!':!;ª.t ..... q ..... (l.~ªJ .... ê.~ .... 9.D..9.,Ç?J}.tr.ª ....... ~TIl 

~. ~.~.~ .... 9.. ~ ... ~ ?.~. ~ ~:.~~ 9. §P ... g .~~. ~~~.~.~. ê:~.~ ................ ...................................................................................................... . 

PERGUNTADO se tem defensor? 

.... I ., t· t . 
RESPONDEU que ~?§9. .... :~.?f:~L.mg.§ ..... +..r.ª ... gg.D..~ .... ;.~ .... 4.+..r ....................................................................................... . 

INTERROGADO sobre 'os antecedentes e circunstâncias da infração? 
'~:'é 

8ESPONDEU que º .... ;r.9.ê.l~.9..nª.~.n~.~ ... ~l}~4 .... ~1!9.'º.ê-.... ª9..ê ..... f'ª1.9..ê .... l?~.~~t.S?.n9.J.ª ... ª ... .3.~ ..... çt.ª .... ~ 
.. X'!l:Ll..i.t..ª~~ .... ª.9.S.:.~.~, ... ç,.i.0.ª.d.~., ..... e.s..tQ. .. nd.9. .... ~J~p.~.ç1.~.~.t.aG.ª.do. ... no ..... dis.tr.i.t.o ..... d.e .......... ~ 

-,. . h·t . I 1" . , . . t ri' ..;b • d t ... F.;r.ª.D..q .... ;h .... ª.1 .... ;q.~.~:~.9 ..... !~.g.nJ..º): . .r~1.º..i ..... CJ.~~.: . .,Ç~m ... ºJ~.r. .... O' .... M;:J •. a ... Q .... JM~§.:P.m:n.. sUl ... e. .... e.s.~ 

.. :t. gp" qp. .... ~m ..... s.!Ja ... c a.s.a., ..... ali .... ç;.h.ª.eQ~l. ... a ... .l?ª.s.sQ.a ... d.e. ... Lil~jJ) .... H.o.v.eda ... d.iz .endo 

.. ~~~.~ .... ??.Y.~.~ .... ~.~.?..~~::.~.~~9. .... ~ ... f.~~9: ... ~.~.~.~ .. ~.~.~~~ .... ~~9.y..~.~ª .... P.:9.y.?~.~~.~.~.~g.; ..... ~l~.~ ....... ~~ 
ferida firma é estabelecida no dlstrito de Pranchita; que dian 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••• , ................. .... 

... ª9. .... 9P..-~.ª9 ..... P.§1.~.eª.ª.9 .... ª.ª .... ~flg.9.ª., ..... 1..~.P..~p.:·~.~ .... p..~I~jª.m1n .... S.~m9. .. 9..$. .... d..a ... 11.Q.o.b.a;.I 

... ~~.~ .... ~~~.~~.~? ... P ..... ~.~~.~.f;?.0:~.?. .... ~ .. ~.~.~~.~.~.~ .... ? ... t~.~.R.~.~.~.~p..~ .. ~ ....... ~ ... ~ª.=h.i?. .... 9. .... Ag.~X!:~.ª ... I .... ~ .... 
. ..~~ .... ~~~.~.~.9 .. ~.? ... 9.?.:.Y.~~.7 ..... 9..~~.~.Y.".~~:!..Ç:.ê .... F..~.*:~.~., ..... J:.?-.?~ª .... p.~.C?.9.~.ª.~.r.~m: ... ª.~.*-;tg~.n9..~.~s 

... ª ... f.1.-.~ .... ª.~ .... ª~:?9.P.f~f.t.r.gm: ... 9..? .... ª.~.:Y.9}:.~.~ ... S19. .... f.~.~.:t9..; ..... Q4.~ .... P. .... g.C?.:r.~p. ... ~.§ .... (Jª ... f..i.r 
\ 

.. ff.l:ª .... ~ªP..ª.!?.~;.t.ª ... Jlº.:r..~.çJªJ ..... f~H~nh9.;r .... P.ª.lJJ.º .... ~.ªJgl~.t.;r.ª.!l ..... ç.º.l9 .. º.º.h1. ... s. .... d.is..P..Q.s.i.":':'.':":" 

.. :9.ª9. .. ' .. ª.9 .... ;r.,~.ª.p.9.n4.f::'ln-.~.f? .... º ... .rl~ .... º11-l;í.y..ºJ.r.º.8 .... r.~x.~§., .. lJ.m~ .. Q.aJ:'r.o ..... t.i.pp .... Kamb.i.".1 

... 9.~~.'#? ... ~;r.ª ... 9;.:t.*-~gJª9. .... p.~lº ..... ª.çJJ.ê.ª.ª9. .... AtJ.~t.Q.D. .. .J?alb.i.n.o..t.~ ..... c.o.nhe.ci.do ..... po.r .... ~ 

'.' ~~. ~ .~:.~. ~. ~~. 1 ..... 9-.~~ ~ ... A~.~~.~}~ ... E.ª~ .~.~.Pf~.~ .... 9..?.r..ª~.~J.~ .... 9. .... ;r~.ê.p.9. P.. ª.~P.t..~ .... ~ ... Q.~Jl.~.Y ~t. .":':.~ 

... ~.~ .. ~ .... ~~~.:r;.~~., ..... ª .... y.?J.~.t.g.~ ... J.~gª;r..~.ª .... :tªJ.fê .... 9..9..~}9. ... .9.ª.P-ªD..~mª., ..... Qª.ê.ÇJ;\y.ªl., ..... f.9..~1 

... Ç19 .... Igh~.?..ç.~., .... .f.ª.0.~D..ç~.Q ..... t'ªJ§ .... ~1;i.l.t.g;ª.n.Q.;hª.ê .... ªJª .... ê.ª:O'r;~.Q,Q .. ' ..... s .. f;,m\ ... gJJ.alq.u.e.r ... / 

... ;r.~f?.tJl.:~~H~Q .. ; ..... p.9. .... Q.~p..ª.r.:\9..,. .... ;r..Ç;:.s.Ç).l.y.~l'.am, ... t..ic.ª;r ... JAª .... b~J..~S.hl ... 1lar.a ..... c.Q.n:t~"'.o.lar 

.. ~ .... ~:~.~.y.~~~9.p..1!y.; .... n.~§K·g~ .... 9..9.ª.~J.ã9. ... g ..... r·~.ª.p.9.P..~~.ªn.t.~ .... ~ ..... ê.~.~§ .... Q.p.n.l·:~~nh~i.:r.º.s. ... 1 



foram deixados no local e a kombi voltou para Santo Antonio do ........................................................................................... , .............................................................................................................. . 

~.~.l.~O'.~.s..~.~.; ..... ?.~" .. ~~.~.~~~~~.~~.~.~.,,~.~ .... ~9.~~~~~.~??.~~.~S;.?..~ ... ~ .... !?.~~.~.~ .... ~.~" .. ~.~?.~.~ .. ,,~.~.~~~ ..... 
zendo além do motorista dois desconhecidos; Dario, pessoa (lue/ .............................................................................................................................................................................................................. 

e..9.~~R..Y.@.~ .... ~m.".ç.9.m..P.Ç,\P.~f,;hª .... ª'9 ..... +.~~.9..p.R.n.ª.~l.n:t~ .... ~ .... ~.~~L .. 9..9J.~.gª ... j~.~r~.~!:l.~.!.~.~.~ .... Jla ... . 

r.a ... i.d.ent.if.io.ar .... 9 . .s .... 1ª.d;r.º.ª.~ .. , ..... r..(~t@..p.h~tÇ.ºh1 .... º.ê .... !.I.~~.§m..Q.~ .... qh1:ª.P..ª9 ..... ~.ê.t.ªYª~ ... . 

j.á .... à.en.t.r.o ..... da ... lan.cha.; ..... n.e.s.s..e ... m9Jn.~.nt.o ..... Q .... ;r.~.s.p.Q.nd.~.n~t..~ .... e. .... ª.~~u:? ... O'.9..l.~gª.g; .. 

prend.ex.am, ... o.s .... do.i.s ..... el.e.rrlen:t.os., ..... p.a.is. .... Q .... t~i .... j.á .... t.inha ... s.ldO' .... l~a.s.sa.d.Q ... .. 

lJ.ª.+~.ª .... Q. .... 9.~r~.*-9 ..... ~.ª.q9. .... ª.c? .... *~~.~.1 ..... ~.~8~.9. .... ~.~9 ..... ~.~.~.?l.~~.~ .... ~.~.~ .. ~~~~~??.:~~ .... ~~ ... ~~~~.~~ .. .. 
1:is.t.ª .... qJtª ... x.ª.t.Q.X:n.ª.ê.8.ª ... }~.9.~~~.º ... ;h.9..9.§±.?J~9. .... ~.p..~.~~~.~.?..~ .... ~g ..... ~.?.~.S.~ .... ~~.~:~ .... ( .. .. 

e.n.c.o.nt.rad.Q.s ..... c.in.c.Q .... m.9..t9.~.9.ª;.r.:r.ª§ .... ~ ... .9:~-ª.ê .... m.ªq~~J.p.ª.~ .... ª.~ .... ~.9.~ª.:f'." ..... ~.~.~~.~! ... . 
p:co.du.t.o.s .... do .... .furt.o .... o..c.o.r1.~idº .... nª .... :r:1X::r!.l.ª ... J?ª.p..q.~.;i..*~ª .... n.9..y.~q.ª .. ; ..... ~~~~ .... ~.~g~~.~.-::: .... 

da···o s··· .el.e;u.liBn$.o.s .... pr..e.s.o.s .... e ... .a.s ... o..b.j .. ~ t Q.s .... ;f.Q.r.ªm .... tr.ª ~.:;t.çlº.~ .... Pª.+'.ª ... ª .... p..ª~~ .... 
. d P 1" 1 1 1 1 t d" h ga-ü·la ..... -0 ..... Q .. l..QJ.<a.... o.o.a .; .... Wll ... ~ .Q.s ..... e .. em.o.n .. D.s .... Q.!.J.e .... s.~ ........ :;l....~.1ª .... 9. .... ªgl.ª;r ... :::: .. .. 

J.o..s.é. .... d.i~.~.ª ... qg.~ .... º .... 9.ªJ?.ºg'ª .... Ç!.ª; .... 9..l?~;r.~9.~.~.~ ... ~.~~ .... ~ ... .-.~.?:~ .... ~~ .... ~.I.~~~.~.~~?.~~.~~ .... ~ .. .. 

Ino.r:ad.o.r. ... n eS.s.a ... Q.i.~~ª.ª. ~ .L ... Çttê.ê.§'+'·.ªm ... ª .ti].~f:1: .... q~.~ .. J? ..... p.!.~ .. ~.~~.<?. .... 99..~ .... tl?,:~.!.~.~.I ... . 
e~L'am ... le:v.ac1Qs .... at.é .. .l~.Q.z .... d.9 ..... J.,g~ª.ç.~., ..... ~p.1;r..~.g~.~.ê .... .P.ª~ª .... A+.~.~.~.~ .... 9,.~~.~ .... P..<?.!:.! .. .. 

su.a ... vez .... o.s .... b:en.dias .... nQ .... Pa.:r. ... ag.lJ.aj~.; .... tª:mp..~.~~ ... r.J.9..9.g .... ~ª.9.JJ~.+.:9..ºJ.ª9. .... nª .... ª::: .. .. 
po .ca., ..... qu.e ... um ... fu.r.t 0. ... an.t. eri.Q.r. ... .r.~al.i.~.ad.Q .... rl.a ... m.ª.s.m~l .. .f..i.;r.~na .... ÇJ. .. ~ºIulçt .. .f2.. .. . 

:pai-.kt ... l.ev.a.d.Q.$ ... .nov.(J. ... mo.ta'"'.s.e.!·.r~as.,. .... J)ra:t.icadQ .... ~el.Q.s ... mesmQ.s .... e.l.eJll.~nt.Q.s. .. .. 

·~~.~~~9.!!.~ .... ~.<?~~~ ... E~?..~J~tador também a pessoa de Alberi; por ordem / ............................................................................................................ ,.........~~,...... ............ . 
q9.".~P.t.~9. .... ~.~+.E?gado Tenente Hocha, foi det·orminaclo ao responden-
-'-~-' •. _". .""'.~ ..... __ t"' • ..,.".~-... ".,<· .. ,,~ ____ .. :,:.::~:~::::~.:..:~:.:~~".:.::::,::;.:.::.,:,:;.::~.::;;;;_~_~J.I"'JJ.1\.U ..... ~J..~:.:.:.::::,::_~:.::~ .. ~.:: ... ..::: ~~!:.~ ~~~ ~ ••••• 

e 88FF1a Fleat:l fI'Ieis eli8se flefl'l IMe foi I'el ~tH'Itt:ldo d f d' I tA d t ". • .. ',etJ ~e pOilli o e~leeiilioe ·p8igUIi as e IlIlellogalo 

I io, EJl:le El8J3ois Ele lias e aSAaEls S8Afsffl'le •• ai HJerieeEÍe SAi 61:186 ~91h8s ~910 868Fi'lã8, assiAeel8 13 810 Qetlt9r 

,,;tli~ e pelo aetJ~ade. 

l~Q..~ ..... g.Q .... J.g~~~~.~l.i ... ~ .... 9r.~.~ .... :r~.~ .... !~.~.~.~ . .L ... ~~~.~~~? .... ~.~.~.~~E~~.! ..... P.~tséàri~gt%:r;~J~~~o. 
_ •.•• _, ........ r"F·.r"'· --~ , 

da .... e.m .... l~9..?r .... ª9. .... J.gg9:ft~.L ... l!-~: .. dos elementos cujo nome não lembra, pe 
~ •••••••••••• f· •••••••• '" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••• 1 ••••••• "':':': •••• 

di.tY. ... :p.ar~a .... Q.u.e .... d.e..i.xª.ª.~ .. ~m ... ºl.ªx:.ª.ª.r. ... fIlais o dia a fim de a farnilia / . . ..................................................................................................... . 

dãles ....... nã.o .... s.e .... a.s.s.us.t.as.s.e.m.; ..... n.~l~U?.ª ... ]}g.n~,q ..... 9. .... ~.<?~.P.9.!).ª.~n~.~ .... ~.c?.~.~.~ .... 9-.~~( ... 

I,,1m: ... dQ~ ..... pnel.ls .... d.o .. :.ca.r .. r.Q .... e.s:t.av.a .... f.~J, ... a.ç19. ... J~ ... t..ºJ .... p.r.9..Y.~.q.~p..9..~.ª.~ ... ª .... ~E.~.9.~.?. 
tat.lb.é;ut .. q~J.er. .... e.s.9..lÇl:recer que tanto o respondente quanto', o seu co . " ........................................................ " ................................... , ....................... , ........................... ~ ... . 

1.e.ga .... e.stav.aru ... ba.:J.:tant..ª .... c.ª~.§J.ª.ç1.º .. ]0 is estavam a vario s di as tra ba 
.1 •••• o •••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••• .o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "., •••• 

lJ;land.o .... no .... caso .... e ... d.o.l~rni.nd.Q .... ~~Q.lJ-QQ.i ..... ª9..9..P..t.~.Q.9. .... q~.E? .... ~~n ... 4~td.9 momento/ .1 ••.•••....•••••••••.•••.••••••••••• 



mornent'o os presos conseguiram. btrrlal'a vigilância de seu CO

Estado do Paraná lega Pires 'a" empr'eenderam 'fuga 'rapidamente, sáindá em cOl;ri---PODER JUDICIÁ.RIO 
da e em direção as umas casas da rel1'dondeza; o respondente e 

seu colega fizeram tudo para ver se conseguiwn recapturar 

os ladrões, inclusive comunicaram o fato ao Delegado de Poli 
" '. ':' 

cia de Foz do I~~aç~ ~ 'forwd auxiliadoà por um agente, cont~ 

do terminado o dia não conseguiram encontrar os elementos; -

desse fEito o l~espondente dei ciência via telefônica ao Tene!! 

te Rocha, e a tardmnha recebeu ordem para retornar a Santo -

.lurtonio do Sudoeste; o fato é que passados uns quinze ou vir! 

te dias o respontlente teve conhec,irnento de que no Parque do 

Iguaçd foram encontrados dois elementos mortos; contudo pe-

las fotografias que constam nos autos o respondente não pode 

reconhecer se era as mesmas pessoas que haviam fugido das 

mâos do respondente e seu colega Pires; a noticia que surgiu 

depois foi de 'lua as pessoas encontradas mortas no ParClue e-

ram as lUesmas que haviam l)araticados os furtos em Santo Anto

nio do Sudoeste; o respondente sabia por informaçãe,i dos pr6 

prios elementos presos na ocasião, que t-Ull deles era irmão --
.~;" 

do conhecido e famoso "Sargento AI b'êri"; o'respondente tem a 

dizer ainda que depois dos fatos foi muito perseguido por 

.Alberi, e inclusive recebeu ameaças do mesmo em que diziam / 

'lue queriam pegar o respcndente vivo; inc.:lusive certa ocasião, 

cuja data lembra perfeitamente como sendo em 28 de dezembro/ 

de 1.978 o respondente teve sua casa cercada por volta das -

12,00 horaB por elementos desconhecidos que passaram a atirar 

em saraivada de balas; nessa ocasião wn cunhada do responde,g 

te recebeu ferimentos e além de Lun peão; também tais elemen-

tos tentarwa jogar gasolina na casa e por fogo, mas n~o con

seguiram pois o respondente usou de um estratagema, pedindo/ 

a sua esposa e a una cunhada que gri tassem bem aI to que o 
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r 

1
I .. ' .•..•...•••••...•. , .•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

" .. (Nome).' . RESIDtNCIAS: I . 

i Prontuário H. o .... 1~32SL ........... _Reoi~lro Geral H.o ........... __ ._. __ .. _ 
I . _. 

~ Filho de .... AntO.ni.Q .... Y.i~ir.a ... .d.o.S ..... ª.antQ.s .. _e .... Ealv.ina ... Soa.,:,:: 
t Natúr,al de ···.ca.l1J..PQ···.~~O.v:O ... RA.G .... S ............................ r.e.s,.,d.o.s. .. J?antos. 
, Proflssão ....... E{;,= ..... ~.ar.F?:f:ndQ .... d.a. .... Br..i.~.aº.ª ........................ ,., .......... : ............ . 
t Estado Civil Sasado . 

Av. Pres. 7arga!:; 
Passo Fundo R.G.S. 

: Instrução ...... ~~~.·~.·.·~~Ait.g:~·~.·.fiiª~Yº:~~.-:~:::~.~:::.·.-.:::: ... ~::: .. .-.::: .. .-.:::: ... ::::: ... :::: ..... ::: ... .-.:::~ ... :::: ... ·.·.I---.l.,:-----l..-_---r----+---=---I 

, Idade ................. n.a,~.cj.d.Q .... e.mt ... l~/7.!93Z ................... ~.......................... --.:Po{.·mão direita 

Altura 1 7n .................... _., . ., ... ( ..................................................................................................................................................... . 
Côr · ................... 3r . .E.~D.C.a .............................................................................................. . 
Olhos .................. ~.ª.~ .. t.;~:.~.bQ.$ ..... ~.~.ç.Y:J:.-º.;? ................................................................ . 
Nariz ::1e ~ul Ó.r 
Bôca' ... .-::: . .-::::'.·:::·.·.·:?~gii.~:riª.·.-::::'.:::·.-::::'.·::::' .... :::' .. :::::.-.::::,.,::: .... :::, .... ::: ... :::: .. ,:::: .. ,:::: ... ::::.:.::: .. ,.,::: .... ::: ... :::: ... ::::, ... 
Dentes -:'ons .. -............................................................................. __ ..... -............................ -........................ _- ........ -................ -..... __ ....... __ ..... - ... -.... . 

Cabelos ............... ~~~ • .t.2..T' .• h.o.s. ... e. S.CU:'.o.s ........................ õ ............................. . 

Bigode .............. :.~,:.Q ... ll~.e. .............................................. ";· ....... _ ........... _ ....... _ ..... _~ ... r •••• _. 

OUTROS SINAIS :..1.: ãO ... p'O.Sslte.A ....................................................................... ~ .. . 

...................................................... -- ••••••••• __ ••• - .................................... _ ........ -_ ........... -_ ...................... • .... ••• .... • ........ _· .... _-- .... - .. •• ........ • ........... 4. 

. A N O T A ç O ~' S: 
l:f.nr. 1875 de 25.lC',i5. MO. rrc.t~ esC ' 
eoo ~ue en dota de 1 foi entregue a elelmente desta Especializ~da, 8 fi m I 

escol.policial o narc. af1~ ãe ser de mesme ser interreg8de, e ceDl. que I' 

transferido raro o ~uortel .0 20 0 RI a 58. R.M. 5Q D.N., e 5a. Z.~., desta 
-- -- . -.--=--------.. --.:... capital! selicita que, apes' este marg. 1 

~\'" 4'1"1' /M ., r: ") 1'." ..:! PC 'r' C p" ser euv d~ ... masme reter e t I \.J1. ,.,',- '.U- G.e r--'.''- L~~ • o. L;ec.,-,c:-;. u;). w, ~ ,n ~a .es 8 I 

C~J"':~"".C. :-ue C~.: (~::·C2. de "')1 do ID. 7). ·~:--_:::::::,:..lo ,c.e'..l. ç ap! tal, ~fim de ser$ ree. a' ,e.C. E t-
:(;~:t:~:,;.(k l~":>!:":C : :"·~"'-.\~i,;,~ c1i:~o~: d; 5~ .• :-c:l~) Qf.~0l.t8/68=28/11/69=Da PPO'~'~::,e'sta Del. , 
:rili-'.:.o.r,co:·l:C'O:::~G c;:_i~. [,:1C~:O. Inr. que o marginade fei entregue a e!; .. i 
----'-.-----.------- colta afim de ser élpresentBtS:~·~·,n' .. ~a.P.u- I 

or. n Q L776, de lh.ll.68.,. da Audite- nit('lria HIJltax: em Sante Har1~ ... R.G~.sÁ-_ 
ria da 5a~, M. e 5§ ~1sirite Naval 
e,5a. Zona Aerea, ae Sec. de Seg. Of. nO 60( /q~~_A~_l~'!..::l/~.,.ç.,c,.Tu~t·i ? 

Publica, seliclta _ e_lnP-areçlmente ~;ili tar de ]io J-rs.n(:'eôo·-)ul 2 esta r. 
Q.este reu ne dia 29.l1.b8, as 10 hera , -. • c. apres~l1!~·.não o ):lG.rg. a fi':] de . er 
a 2a. AUdlteria da Justiça Militar r~~o h~do a ... P. c. a_di~p0sirão da 5a. ; 
d~ Est. de R.- G.u., sediada em Santa AUQl torla da 5a. Regiao ]'ili tar. 
M m e te e 0-
o N • desta ae 

. ~~sda ilar de ~.G. 
I • ' 
.~ çle S.=Santa Maria - R. a .S. ,apresenta 
este marg. devidamente escoltade per -~~~ ...... -~. . .... ::;. - . ;..--~ 

__ ~~~---_. J4~~.- ~ . _ I' .. __ . ~ 

"'-----:.--



\ 
i 

I , 

v l' • n w? • v J '.'. " .. -..ií"."" .. , '." '.4 <;1 1., , _ 
8 esta, com. que,meã. porte na l.l,.,,A.:;;':':·"j 
de 30.11.68"dest8 este marg. foi rec 
ao Presidio a ordem e disp. do MM. Ju z 
Au to a • M a Z g DN _ 
BC n Q 20 de ~zl75 da Po~S ~ Po~ e i e 
ta,solicitando prender o reu condenado pelo J 
de Crissiuma1-RS p ' 

Of.n Q 1.779 de 17/08/76 desta ~ PPC,soli.citan 
do informar se o reu encontra-se recolhido ne 
se Presidia ou se foi posto em liberdade 
Of.nQ·2.77776 de 18 08 76 da PPC a esta,ca~. 
que o reu foi retirado daquele Presidio em 23 
10/69 med.Of.nQ 10453 da 5~ Aud.Hilitar,a fim 
de ser tra!1sferido para o Fre~idio do Rio de 
Ja~e~~r~o~. __________________________________ ~ 

'-'f. n Q 55/2ó/O·~/.": ,~" .... J'; ~~'_': _ " 

i~~~~i~~~L~~~~~I~·:,U~·~J.~~~:~ 
28/07/82 Ofn Q 71/16/07/82 da--i)eiég-;cia 
Crimes contra Economiac a esta, sol. 
inf. antecedentes ele~ento com vulgo 
ill:Uo o (' ual f '''T' t . m P 

_ A. 
i.........,';' ____ .-, 

.' 

-. '., 



ESTADO DO PARANA 
POLIcIA MILITAR 
(PI 9.0 BPM 

TERMO DE DECLARAÇAO 

.Aos .... _ ..... _.c.itlCO' ........ _ ............ _ .......... _.~dias "cio mês de ...... 5.et.e.ffiO.ro ............... do ano de hum mil 
, 

novecen tos e ...... o.i:tenta ...... _ .............................. _ nesta cidade _ .... ~ª.r.ªn.ª@ª ............................................. . 
_ .............................................................. _ ....................... : ................ ~ ..... _.' compareceu ; ...... ~9..~.~~.~.? .... g~~ .... ~:9. ... ~.y.~ 
.. N.ill'IES .... S.QB.Bl:HHQ ........ _ ............... .:. .................. Natural de : .... Fª.x:t.n.ªJ .... gºª ... c..~~.g~gL .. ~ .... SJ;. ............. . 

fi lho de .... p.ª.i .... i.gr.lQ.r.a.dQ ....................... ..:-............ : ................................. e de _ .. Alzira. ... Nune.s ... d.e ... Siq.ue.ira 

_ ........................ _ ........ _ .. _ ...• RG .... ±.~.5.2?.! .. 5..22 ............. , residente e domiciliado na Rua ... p..r9.j~jail-

_.~.? .... ~.!~ .................................................... _ ..................................... n. o ...... ~/~ ... Ba i r r o .. r9.~~.g.~y.~:-:-:A~.~.~n:.!.P.ª.::.?r 
A o s c o s t um e s di s se: !:.~9:~.~............... ............................. ........................................................... s a b e n do 

ler e escrever, para declarar: que, a testemunha incluiu na Policia Mili-
tar do Paraná, no 32 BPM de Pato Branco, encontrando-se destacado por / 
·~uase cinco· anos na localidade de Pranchita - Distrito do Município de. 

~ Santo~ Antonio do Sudoeste, entre o per10do de 1973 a Maio de 1980; que, 
. L ... 

, perguntado sobre a ocorrencia envolvendo uma arma tipo pistola semi-au-
tomática, calibre 9 mm, que teria sido apreendida quando usada contra a 

pessoa de Albery Vieira dos Santos na localidade de Missal, ~ depoente 
respondeu que não se recorda de ter atendido a aludida ocorrência e des
conhece qualquer fato relacionado com a referida annaj que, quando des .... ···..
tacado em Pranchita atendeu uma ocorrência de roubo onde foram presos 
dois elementos, um dos quais afirmava ser irmão de Albery Vieira dos 

, 
Santos que posteriormente conseguiram fugir da custodia de seus capto-
res na localidade de Foz do Iguaçu, e, que mais tarde o declarante teve 
conhecimento atravéz de terceiros que os mesmos foram encontrados mor -
tos no Parque Nacional de Foz de Iguaçu, não procurando averiguar se / 
realmente eram os detidos na localidade de Pranchita; que, o declarante 

~ afirma que não houve uma identificação concreta dos elementos detidos / 
durante o atendimento da ocorrência de roubo em virtude da rapidez que 
os fatos desenvolveram-se e àqueles não portarem qualquer documento que 
os identificassem; que, acredita o declarante que o único elo de ligaç~o 

, 
existente entre sua pessoa e a familia de Albery Vieira dos Santos e o 
fato acima relatado, inclusive tendo posteriormente sofrido atentado co~ 
tra seu património e seus familiares na localidade de Pranchtba, acredi

tando ser o autor do referido atentado o acima nominado, Albery Vieira 
dos Santos; que, com referência ao narrado no ofício nº 1.360/80 do Sr 

Delegado de Policia da Del~gacia de Vigilância e Capturas, o declarante 

diz estar naquela oportunidade destacado em Pranchita, tomando conheci-
, 

mento posteriormente por intermedio de terceiros que o aludido Albery 
, -Vieira dos Santos fora assassinado naquela oportunidade, tambem nao o 

conhecendo pessoalmente. E como nada mais disse e nem lhe foi pergunta-



$ • a $C 

" perguntado, deu-se por findo o presente, que depois de 1ido~' 
~.c, .::. 

achado conforme, vai devidamente assinado. 

, , 

TTKE - TEN QOPM 

RG 1.266.061 - OFICIAL P/2 00 BTL • 

. ----= YlLcUt' ~M9--\ 5 s1tt /. . ..,Q.O 
DAVI NUNES SOBRINHO - SD QPM 1-0 

. . . . ' , 

RG 1.537.599 -. DEPOENTE. 

.. 

, . 



Estado do Paraná 
PODER JUDICIÁRIO 

-.~.)..._.;_.y-)."'~ 
f V ~(..c., ,-.. : .• 

Autos nQ 39/79 (inquerito policial) 

MM. J Ui z 

Havendo necessidade da conclusão das diligên
cias já iniciadas pela Autoridade policial prolatora dos 
oficios nQ 1.186/80 e 1.511,/80, nos q~ais solic~ta dila
ção de prazo para cumprimento das mesmas, opino no senti
do da concessão de novo prazo para continuidade daquelas 
tarefas, ficando reconsiderado o R. Despacho de que tra -
ta o telegrama de fls. 94 dos presentes autos. 

Medianeira, 15 de de 1980 

.. ~ 
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I. 

Aos 

ESTADO DO RIO' aRANOE DO SUL 

SECRETARIA ~A SEGURANCA PÚBLlCA
POLICIA CIVIL 

DElEGACIA DE 
Hur'l~\ I T/f _ ; ~i-

TERMO DE DEClARAÇOES 

dc;~oi to ~18) dias do mês de J ;.' n c i r o 

o oitontéJ o dois H ",,' t" nesta cidade de u "lc. J. o 

de mil novecentos 

Estado do Rio Grande 

do Sul, numa das salas do prédio, onde funciona esta Delegacia, presente o respectivo Dele-

gado r: O 1. O r 1 i lJ i n c k P o r G S. r ~ comigo escrivão 

de polkia l- Go I.dos S2,ntos-In~p. sorvindll';c [sC"i\J30, compareceu 

Nome: IL::r'l I ,iCfWl!\LZ DOS S,\j';TOS 

F'I' - }030 Schr:121z I laça0: 

Cor: h r ~-: n c u estado civil: ViUV3 

n (J ~: c . 1 O • 0:2 • 4 2 

dona i\ r1 ~'.1 i a ,) c h r:] 0.1 z 

profissio: 2. f . do r.1 0 (~ t i c Q S 

natural de I j 11 .í-n s com 38 anos de idade, de nacionalidade: b r -, r', i 1. C .i r::.1 

religião: e v tl n CJ o 1 i c o instrução: 4.Q. s a r J. o 

reside:1te em: S E-J d u f'J o v o-h urna i tâ-R S 

local de trabalho: (nome, rua e n.O) o r:l C ~ rn o ;:-, C i fTi a 

e declarou o seguinte: -;'08 costumos disso sor vruuva da llLflCllI 'JICIfW DO, 
:.i i', i , T tJ S .' ~ U 8 , Q cl o c 1 C1 r :.1 n t 8 a t G rI d o n d o ~~ o 1 i c i t 2. ç ~) o O (] ''3 t n r G p éJ r t i :~: (] o , 
vo i o p ,'] r a n G ;~ t C' c a r t ó r i o, P r c " t <1 r d c: c 12 r,"":' ç o e 3 em n to :1 d i rl G n t o a C 2. 

t:: Pruc::tóri2, oriund8 de Curitiba, E::::-t~dG on P::J.rélné.1, rnfercnte a 
r.lortc de ~3UU marido, ocorrido noquole 13: taco. l,UO, rOéllr:18ilte no ' 
U 5, a d (J f n to, ~) E:'~ U rn;:1 r i do l\ L G E R I V I L I [li \ D U~) J 'i'! T O ~), s a i u d c c:] S 8 n r 
n ;;. C o, p o .i S S G m p r 8 p o r t a v 3 d u .]!:; 2 r fll , ; S • \/ lJ U, C'. c.l r: C 1n r; 1 f1 t G cl o :-; c o n h e c 
28 espécies de nrm8 que fd .. UErn US2VéJ, mns afirm2 '.:uc eram ::rma.8 dr. 
r o ~ o. <., U e, q u 8 n t o a f ~ z o n d a que s r: LI rn ê1 r i d o c w !iJ d a v <J., n d rJ c 1 'r 8 n te 
d c ~l C o ri h e c e q I J (11 q LJ e r e x i s t. ê n c i <J. d 8 21 g', H:l a t r a m 2, n o i 0 S o fT1 p r e 1. h e ' 
tr2t:~var:l hem COLl também 8 seu rn2ridu. ·,un, no.di2 om que i\LCERI 

. '.. d' , ..I t 1 n '1' s é~ 1 l1 P :::1 r (] v 1 a J a r , s 1 U , 1 9 o, s a ]. u e m L 1 rn I: :.\ ~J o rn o v G _ u r 'l c 1 .. 1 a., c o r 
12renj8, ~;uc na oC8si80 eré) diri~id0 p;-)r um hOr.ler:l c;ue <3 dr.::clarant 
n Q o c h G IJ o U .3 ver, p o i s e n o n t r ~ v éJ. :- S c G n f c r r.1 8. o d (; C 8 rn é1 • J U 8 , J\ L B E R 
h ·.vié1 Doido de casa p2r2 vi3j3r i: Porto Al'er]re-ns, com o finéllida 
d IJ d o ri) a n cJ Q r e d i t Q. rum 1 i v r o que" n a o c 3 S i :3 o 8 S t o. V D e s c r e v E1 n do. lj U 

d e P o r t o J~ 1 8 9 r e i r i a p 2. r a U r 8 ~~ i 1 i a , o n d e i r i a t r ,1 t éJ r c o m o Ir'J C nA, 
a s ~] LH 1 tos r e f e r 8 n te s a f a zen d a que e s t <3 V é1 C ui da n do. l./ u e, o d i a em' 
'i u e ;\ L B [FH s a i u p a r n v i ª j a r , f o i n o d i a d 8 1 O d o f e ver e i r o d o a n o 
doI 9 7 9, P o r vo 1 ta das O 7 ; O O h o r a s da. m a n h a. lJ lJ e, j\ L G E n I n a o h :} v i 
_om~ntado com a declarante se iria de c~rona para Porto Alegre,po's 
lhe disse,'. que talves iria e onibus ate Cascavel, a onde iria pe; 
9 a r o a v i a o p a r a P o~ o 1\ 1 e ( r/e - H S. N a (. 'I m a i s di s s e e nem 1 h e f o i ': 
e~~unt2d~ deu a a~ orid~d jpor e~cr r~d~ o pre3=~~e tormo que de 
01v de ll.do e ach,do corlf fme (?l. oVldCl.mente aV'Jlnado.,.,.,.,.,. 

Autoridade: ~~ / 

Decl aru!üe :-~f4j~i ,,:'4\~~) -_\{ C*,,,' i; ,,,:t; 
PE • 168E:5l1';:1 vão: 1--/ \ ---..-/ 

( 
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ADVOGADO 

ATANAGILDO J. A. NETO - OAlJlRS N D 36 . ./16 

PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE (S): ILONE SCHMALZ DOS SANTOS, brasileira, viúva, 

comerciaria, residente e domiciliada á rua: 

OUTORGADO 

Ernesto Dornelles, 263 na cidade de Sede Nova 
-Rs., Portadora da C.I. nQ 90280796 - 15 

Bel. ATANAGILDO JOSÉ DE ALMEIDA NETO, brasileiro, casado, 
advogado, inscrito na OAB/RS N° 36.416, com escritório profissional 
na Av. Getúlio Vargas, 331, na cidade de Humaitá-RS, onde recebe 
intimações, citações e notificações. 

PODERES São conferidos amplos e gerais poderes para, independentemente de 
ordem de nomeação, representar o(s) Outorgante(s) em quaisquer pro

cedimentos, perante qualquer Juízo ou Instância, para postular direitos ou se defender de imputação ou 
argüição que lhe esteja sendo feita, tendo para tanto os poderes inerentes à cláusula "ad jll.dicia et ex
tra ", podendo em prol de seus direitos e interesses tudo argüir e requerer e, em Juízo, tendo esta como 
procuração geral para o foro, também transigir, desistir, receber e dar quitação, firmar compromisso de 
invt3ntariante, se for o caso, em nome de quem couber, representar o(s) Outorgante(s) na fase concilia
tória do processo, com liberdade de decisão e, da mesma forma, esfera ou repartição, dispor dos poderes 
acima mencionados e dos que mais necessários forem por especiais que sejam, para defesa de direitos e 
interesses do(s) Outorgante(s), podendo recorrer, declarar o estado de pobreza, se for o caso, substabe .. 
lecer a presente no todo ou em parte, com ou sem reserva de poderes iguais. 

FINS: Representar a Outorgante em Processo que trami ta perante 
Oi Ju{zo da Comarca de Medianeira-PR. Onde ~ parte Al b!!, 
ri Vieira dos Santos. 

Humaitá-RS, 06 DE MAIO DE 1996 

ILONE SCHMALZ r OS SANTOS 

Av. Getúlio Vargas, 331, CEP 98.670-000, HUMAITÁ-RS - Fone- (055) 515-1351 
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Estado do, Parané. 

DELEGACIA DE' ... ,. ~. " 
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Aos 25 
. , 

dias do mes de 

. ,', .TerJllO. de,.De~la,ração 
....- "_4 • .. .... ~ ..... -* ,.,_ _ _ 4 _ "" .~ ... •• .... ... ~. ~ ~ ... _,_ ...... 

" 

~ . 
novembro 

r' . . ..... 

• ".' , do ano de mil 

novecentos e 810- nesta cidade de Guri tiba Es tado do Paraná 
\" \ \ 

na Sala do Cartório 

onde presérité 'sé . acháva ó ' , ... S r ~ .. - .. -Delegado' - . 'f3el ~ J.IT.I, mN DRAP ALSK r 

~" comigo escrivão de seu cargo, abaixo' nomeado"e assinado" compareceu EUCL IDES DA ROCHA 
• •• .", .... - • - - ". 0'0 - - . ' -- filho' de . Joãquim Paulo da Rocha 

e de On din a Fagm des da Rocha 

com ~ . anos· de idade, ~acionalidad~e---·- ... Bras'· '~ -. '. - .. 

natural de ( Município e Estado) Sobradinho - RGS 

de profissão mo to ri s ta 

Próximo de Guaira-Pr. 

estado civil casado 

e residente à rua Terra Rocha 

N.o 

sabendo ler escrever, o qual perguntado prestou as seguintes declarações: 
Que, o declarante presta suas declarações livre de qualquer coação física 

ou moral; disse: que, conheceu a pessoa de Alberi Vieira dos Santos desde 
o ano de 1.957, nutrindo com o mesmo certo grau de amizade e respei to ! 

esclarece ô declarante wue realmente era amigo juntamente com t digo nun-
ca tevE:\ qualquer grau de amizade com Julio Moura ou outro elemento conhe
cido pelo alcunha de "GRILO" e que nunca esteve participando de qualquer 

festividades jun tamen tes com essas pessoas já ci tadas e com o Sargento . - ." Alberi, nao sabendo o porque de seu nome vir a baila dentro deste Jhquer: 

to Policial em que figura como vitima de homicídio o"Sgt2 Alberí; que es· 

clarece o declaran te nãó', ter participado de qualquer churrascada alusIva 

ao aniversário do filho de Julio ~bura; escl~rece·o declarante que, teve 

conhecimento da morte de Alber! Vieira dos Santos, 06 ( seis ) meses de

Pois da morte do mesmo; que, esclarece o declaran te ter conhecimen to ,:de 

quando por ocasião da morte de Alber1 o mesmo estava na posse de um veí-

culo volks marca Brasilia, que alguem contou ao declarante que tal veí· 

culo ficou nas proximidades no local em que foi encontrado o cadaver de 
Alber{ Vieira dos Santos; esclarece ainda o declarante que conhece Armin 
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Continuação das Declaracões de EUCLIDES DA ROCHA (Verso) o 

ARMINOO NACHAOO vulgo Ormindo Capoeira, que o mesmo reside em Curi

tih::1, em local ignorado e que' o mesmo trabalhava com ramo de asf~to 

e ajardinamento de gramaw não conhecendo as relaçoes en tre Armindo Ma

chadQ e Alber! Vieira dos Santos. Nada mais disse nem lhe foi pergunt,ã 
do lido e achado conforme\ vai deVidamente assinado pela Autoridtlde, pe-

~~s~~~~:ante e por mi~~ Eu Escrivã que datilografe! e âU 
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ESTADO DO PARANA 

SESP - POLICIA CIVIL 

Delegacia de' Furt.ps de VeícIiü..os 

TERMO DE DECLARAÇÃO 

tres(03) 
dias do mes de ,j urlho do ano de mil , 

novecentos epitenta e UID.nesta cidcdc de .Curititla Estado do Parana 

na Sala da De Legacia de Furtos de Veículos 

onde presente se achava o Bel. l,iil t OH Drapalslk:i Delegado 

comígo escrivão de seu cargo, abaixo nomeado e assinado compareceu a Sra.N elci Eni Wen tz Cu-

nha filho d.e Paullo Alliu:mto Wentz . 

e de Arminda Vê:l tz 

com 3.6. anos de idade, nacionalidade ' -Bras ille ira 

natural de Tres Passos, Rs~ estado civil Casada de profissão Funcionaria Pub 
ca Municipal(Mun'C'l"O' Estado) 

e residente à rua A.V. Soledade s/n2 , sabendo ler escrever, o qual 

perguntado prestou as seguintes declarações: 

Que A declarn . .nte esclarece que é prima.da esposa dp ALBERI VIEIRA 
DOS Si\..NTOS, pois sua mae era irm,~ da mãe da esposo. de A.L13ERI 
que a declarante conheceu ALB8~~I desde o &'10 de l~ 962, qWln 

do este narüorava com. sua irmã; 'que após casarem residiam na
cidade de Humaitá HGS; que tem conhecimento que ALBERI era I 

Sgt da Brigada Militar e que fazia parte de wna equipe de e,ê. 
querd.ista c.hefiada.\p~-ii:> ~.OnON~];' GJE:4t.130N GAL"1DIN; que no an.o 
de 1972, veio res:Ldir em Lledianeira e que ALBEHI cOllleçou a ' 
visitá-los ,'a purt .. ir-.db 'àno de 1.977 ou 76;\t'que vinha seguida 
me.tl te , inclusive dédJça:va a e8 posa na Casa' <:la, declara.rt1te e s~ 
ia ficando duas OlI três .semanas fora, vindo. para buscá-la Ou 

para trazer' dii-D.i.1eiro SQingo nOMamente; que nãotinha conheci-
, -, 

mento que o mesmo era. assaltante ou ladra0 de automovel, so t 
sabic~ que era PI~)TOLÉtRb; qlle sempre costuruava chegar com ' 
veículos diferen"Ges';- ·quesUB. irmã não dizia nada a respeito ' 
das ativida:des': 'd~3 s'eu' marido; que tomou conhecimento através , 
de AL.2EHr que o mesmo .l.lavia gunho uma fazenda em Rondonopoli 
nas proximidades de 'RrOADAS ~'110R'rES em rEato Grosso; que a peE.l
soa que havia dado seria um indivíduo de nome ARlúINDO MACHADC 
residen~e em' Curitiba, não subendo o endereço; que q~qnto a I 

1;lorte de ALi3ÊliI, n8.o tem conheciWento quem o matou; que sabe .' 
apenas que sabe que TAL PALI/i.ITO e TAL GRILO costumavam sair • 

j urltos com .ALBEHI; que após uma semana aproxima.damente um in ... 

dividuo rà.sidente em Cascavel veio na SUa residênci 
"l e 

.~.-.-.-.-.-.-.~.-.-.-.-.~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~.- .-. 



.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
SWJ. residência e trouxe um mapa' da fazenda paifla m.ostrar pa 
rc. Q espoSe. de .ALBERI; qlle tal indivíduo apresentava 40 .. 
~n08 2vproximadamente, magro, alto; que tal ARVIIHDO IflACHADO 
l;u.8~::;ado Llma semana Oll menos telefonou para a declarante 
ele Cllritib.9. dizendo para a declarante dizer para esposa de 
AL3El1I, qlle se precisasse de dinheiro que a dec arante de§. 
se clu.e de.pois ele daria para esposa do falecido esta en-
treg2.ria para a declarante, mas esta não pediu de -
clar(:;,ute. Nada maio disse nem lb.e foi perguntr ( 
acho.do 
crivão 

conforme va.i devidamente assi.nftdo. Eu:-~-+-......,:lo..I-__ 

DEL~GA D'· •• 

cllle o dat.~1lor)' "" e sUbscrev~1 

./.:?Z~ ...... . 

'/.~.;;' IV 

.f!J ............ .. 
E8CHIVAO ••••• ~~~--. ...............• 

s-

• 



até agora destituida de qualquer fundamen~o~ não passando que 
quis~ia política com o Sr.

4 

Leonel, Brisola • 
. \;. : ' .Assim sendo·, tendo em vista o lon 

go tempo decorrid~, se~, qu~ :se 'saiba quem são os autores do delito, 
e mesmo porq\le, ágora~erá, g,uase imP.oss~v:el descobri-los, requeiro 
a V.Exa.; na forma do Art. 18 do C.P.P.·', seja arquivado o pre~ente 
inquérito policia1'~' oficiando-se aO Douto l)elegado Especial que -j 
por últim<;> atuou no feito.' 
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. ' . 'I'~O ~lItP.tJ 'luto,. NJHl \'h h ,,~,_ &,,_ 
~~ .. (;t< /-un h' ~'-

MOdllU\" Ur cm .. (),I1. ( ,.(Lc? /(/.. 1 ';I Ys' 
- , I ' .. ~,~ , 

.f\! Curt. Criw.ill~ 

MM. J\liz: 

",.", .. '.-:" 

'. o p~es~n~e caderno investigatório 
já ~e arrasta por mais de 6\(seis) anos sem que se tenha chagado ao 
autor ou autores de delito que'vitilnru ALBERI VIEIRA 'DOS SANTo'à~~. p~fJ 

Inúme raspis tas surgiram, ,p oxim.~;,l::f" 
todas as invest~gações a~é agora encetadas, tornaram-se inf~t!ri·t _" 
ms em razão das peculiaridades que envolvem o próprio fato. . (~\10. 

, F'or primeiro, suspe1tcu-se· qU(r2;'~"J;~:l 
a morte da vitima se deu por vingança ou por outro lado, para e~~!;>f 
tar que fosse descorberto um' outro crime. Isto à época em que se\'~;r 
deram' os fatos t ou seja, a morte de um irmão de ALBERI juntamenté.l h~ l-::~. 
com outra pessoa e encontrados no Parque Nàci~nal do Iguaçú. A'::'l~;tt~~ 
esse respeito, o inquérito instaurado levw. a serem denunciados ooO,l~5:' 

, - ~ '" . autores. Entretanto, estes autos dao notJ.cia de que ALBERI estava ~\; 
, ,.. .~:~.!, 

a procura dos algozes de seuttlirmao para vingar a sua 'morte. t\'1~' 
~' ~ .. 

Por outro lado, existem versões f~.' 

de carater político tendo em vista que ALBERI participara de 1evan t1t' 
te paramilitar juntamente com o Cél. Cardim v~sando a derrubad~'do 
governo instalado em 1.964, e que possivelmente tivesse sido morto 
por alguém interessado.em seu silêncio. Mas quem? 

No primeiro caso seriam os auto
res da morte do irmão de ALBERI que o teriam matado por medo. Dis~ 
to nada foi confirmado. No segundo, crime político. Mas também na
da foi apurado; 

Denúncias existem e uma delas 
feita pelo Deputado Agnà.ldotc.imoteo, na câmara dos Deputados ~ mas 

. . 


