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*In memoriam
À minha esposa Kelly Tadros, por valorizar e entender o tempo que dedico a estes
para a sua vida. Ao secretário de Cultura do Estado do Amazonas, Robério Braga, pelo
do Estado do Amazonas, em especial a Sra. Dalva Vidal e equipe, sempre muito

história dessa terra como eu pudessem produzir uma série literária que abordasse
os principais crimes ocorridos no Amazonas. Com certeza, serviria como referência

Pessoa, uma das mentes mais brilhantes do nosso Estado, que há algum tempo vem
pesquisando sobre o “Caso Delmo”, já está com um livro pronto sobre este tema
também ter vislumbrado neste caso um projeto interessante para ser publicado.

introdução
de
memória quando o assunto é o trucidamento de Delmo Campelo Pereira, ocorrido
ganhando destaque na principal revista brasileira daquela época – O Cruzeiro –, que

O despertar do meu interesse em enveredar por esta história quase sexagenária
aconteceu de um convite do médico Alfredo Loureiro para ir até a casa dele ver o

. Ele queria me apresentar os “tesouros” que possuía em sua
obra, com certeza, as teria incluído.
Em meio às suas preciosidades, Loureiro me apresentou dois exemplares da revista
O Cruzeiro
com amigos, principalmente os que fazem parte do mundo jurídico. Sempre que
se falava nos grandes acontecimentos do universo criminal local, nos crimes mais
famosos, lá estava o “Caso Delmo” como assunto.

um pouco da alma de Alfredo Loureiro que me apresentou as revistas O Cruzeiro e

caso como este: uma história fascinante, digna de um verdadeiro romance policial
e que ocorreu nos anos 1950, década, diga-se de passagem, de abandono e grande

que elas me contassem o que sabiam sobre o assunto, mesmo que só de ter ouvido
acontecimentos daquele caso.
disse me disse desencontrado... Isso tudo criou um grande emaranhado na minha

.

caminho possível para contar essa história seria seguir a cronologia dos próprios
estava diante do livro mais fácil a ser produzido. Bastava “apenas” transcrever as

Após uma primeira análise sobre o material encontrado, dois fatores foram
preponderantes para que escolhêssemos nos concentrar em O Jornal e

destacar a importância da empresa Archer Pinto, proprietária destes jornais e que foi
uma referência no jornalismo impresso da Manaus daquele tempo.
textos dos repórteres de O Jornal e

privilegiava a riqueza de detalhes,

existência de uma abordagem parcial acerca dos acontecimentos que precederam e

crimes, os envolvidos, os detalhes, tudo numa sequência cronológica quase que
perfeita, o mais próximo possível da verdade.
O Jornal e no
.
E isso vale muito mais do que qualquer lampejo de memória que fosse extraído de
qualquer pessoa com quem se procurasse debater sobre o tema. Por isso, por meio

Porém, nada que impedisse o entendimento do texto.

selecionar as mais impactantes para reproduzi-las aqui. Ao todo, foram transcritas,
aproximadamente, 200 matérias de O Jornal e do
, do assalto à

acompanhando diariamente aqueles crimes ocorridos no inicio da década de 1950.
Raimundo, proximidades do famoso batuque de Joana Galante. Oriundo de família
da serraria, e do homicídio do chofer (taxista) José Honório Alves da Costa, crimes
Entretanto, mesmo ao avocar para si toda a responsabilidade pelos delitos
perpetrados naquela madrugada, o jovem, em seus vários depoimentos, entrou em
chegou-se até ao ponto de submeter Delmo a um tal “soro da verdade”, o qual faria

tudo fruto de uma mente confusa. Delmo levou consigo muitas respostas.

consequência, este foi o seu ocaso: Delmo foi levado por uma turba de choferes
enfurecida que queriam, a qualquer custo, que o jovem dissesse quem eram os

O enterro de Delmo Campelo Pereira foi um evento que movimentou a cidade.
homicídio do chofer José Honório, era chamado de frio, covarde e anormal. O
mesmo que, nas manchetes de jornais, fora estampado como o autor de um um
mais horrendo ainda.
foi preponderante para que providências fossem tomadas. Os estudantes chegaram
a angariar fundos para trazerem a Manaus um renomado advogado, o carioca Celso

de hoje é mera coincidência).
Choferes foram presos às dezenas, muitas testemunhas foram arroladas,
do estudante. Dos, aproximadamente, 60 suspeitos iniciais, mais de 40 foram

vez, o passado e o presente se assemelham).
suspeitos impronunciados, 28 pessoas foram ao banco dos réus pelo assassinato do
Pobre), Benori Alencar Linhares, Carlos Gomes Farias, Francisco de Souza Marques
(X-9), Francisco Felismino da Silva (Nêgo-Chico), Francisco Ribeiro dos Santos (TobaVieira da Mota (Joaquim Mecânico), Jorge de Souza, José Cesário de Oliveira, Ludgero
Sarmento (Carioca), Luiz Albano da Costa, Luiz Azevedo da Silva (Luiz-Mal-de-Vida),
Manuel Rodrigues Cruz, Mário Ribeiro de Souza (Mário Trezentos), Newton Almeida

José Machado Barbuda, Raimundo Nonato de Castro e Milton Augusto Asensi,
Adriano Queiroz e Demóstenes Amazonas de Stefano – e os réus Francisco de Souza

Domingos Alves Pereira de Queiroz. O auxílio luxuoso do criminalista Celso
a

Neste momento, 16 choferes (contando com o julgamento de “Puxa-Faca”, que
ocorrera três meses antes) já haviam sido julgados, sendo que a bancada de defesa

chacina”: “Pirulito”, “Carioca”, “Santo-Pobre” e “Luiz-Mal-de-Vida”.

do mundo jurídico amazonense (entre desembargadores, juízes, promotores etc.):
Azarias Menescal de Vasconcelos, Ernesto Roessing, Francisco da Rocha Carvalho,

Também é válido se destacar os nomes das pessoas que foram selecionadas para
Nicolau Azaro, Afonso
Alísio Chaves Ribeiro, Aristeu Campos, Arnóbio Peixoto Valente, Artur Alvarez, Artur
Ramos, Erasmo Lino Alfaia, Eros Pereira da Silva, Eurípedes Ferreira Lins, Evaristo

Santana, Manuel Moura Costa, Mário Barros, Mário Fortes Xavier, Murilo Rayol dos
Santos, Nerino Polard, Nestor da Costa Ferreira, Orlandino Bacelar, Osvaldo Antunes,
Fernandes de Moura, Raimundo Rebelo de Souza, Raul Rocha da Silva, Roberto Maia,
Luiz Nery Cabral, Sílvio Moura Tapajós, Solimões Franco, Tito Couto, Valdney Varzin
Simões, Valter Pires Ferreira, Viriato Ferreira da Silva Castanheira, Walder Menezes

morte de Delmo, as famílias envolvidas, a elite intelectual, os comunicadores que
e fundador da Rádio Difusora, Josué Cláudio de Souza, e o fundador da Rede
personagens deste fascinante episódio policial.
Mas, isso, deixo para você descobrir, folheando cada página deste livro. Acreditamos

eles, aos jornalistas de O Jornal e do
matérias que você vai ler em

, que acompanharam todos os
.
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diÁrio dA tArdE – 31 dE jAnEiro dE 1952 (quintA-fEirA)

MonStruoSo CriME
Campos Sales, do cadáver de um homem, preso a uma cerca de arame farpado,

hora da madrugada bateram à porta do vigia. Ao abrir, surgiu-lhe pela frente o jovem
companheiros. Os três, inexplicavelmente, passaram a agredi-lo, aplicando-lhe

EM CAMPOS SALES AS AUTORIDADES POLICIAIS
se à estrada de Campos Sales em companhia do médico legista, Dr. Hosannah da
Silva. Espetáculo impressionante deparou-se aos membros da diligência, à altura
farpado, o corpo de um homem, o qual foi trazido imediatamente para o necrotério

APRESENTOU-SE UM DOS CRIMINOSOS

porém, perto das 13h30, Delmo confessou o crime, fazendo o seguinte relato:
encontrou-se no caminho com mais dois rapazes e a eles perguntou para onde se
dirigiam. Os mesmos responderam que iam para a Serraria Pereira atrás de dinheiro,

estado de choque.

portava o vigia agredido na hora que fora atacado. Chegando ao “Ângelo” e, como
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MOTIVOS DA AGRESSÃO DO CHOFER
Talvez, levados pelo temor de serem descobertos, pelo chofer, do ato que haviam
do que, já fora do carro o chofer, descarregaram por duas vezes o revólver, tendo
no peito.
QUEM SÃO AS VÍTIMAS?
O vigia da Serraria Pereira, agredido covardemente por Delmo Pereira e seus
anos de idade. O chofer assassinado chama-se José Honório, casado, amazonense,
residente à avenida Floriano Peixoto. Até às 15h, o vigia Antônio Firmino da Silva
encontrava-se em estado de choque.
DELMO PEREIRA ESCONDE ALGO

parece, todavia, tenebroso mistério envolve o depoimento de Delmo Pereira.
QUEM ENCONTROU O CADÁVER?
O cadáver de José Honório foi encontrado no Km 9 da estrada de Campos Sales pelo

OUTRA VERSÃO

Honório, pelo que Delmo arquitetou matá-lo, já que era testemunha do fato.
A RECONSTITUIÇÃO DO CRIME
, Delmo Pereira
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o jornAL – 1° dE fEvErEiro dE 1952 (SExtA-fEirA)

rEConStituÍdo o BÁrBAro CriME dA EStrAdA dE CAMPoS
SALES
Km 9, que resultou na morte do infortunado chofer José Honório Alves da Costa, do

José Honório Alves da Costa, e também de outro que está na iminência de ser
envolvido pelo manto negro do luto, o do vigia da serraria, Antônio Firmino da Silva,

RECAPITULAÇÃO
comunicou à Polícia que, ao se dirigir para o Km 40 da estrada de Campos Sales,
na estrada. No Km 9 da referida estrada, foi encontrado, pelo mesmo senhor, o
cadáver de um homem, preso a uma cerca de arame farpado.
A Polícia tomou imediatas providências, comparecendo ao local o médico legista, Dr.
Hosannah da Silva, que procedeu ao levantamento cadavérico, sendo o corpo levado
amazonense, casado, com 32 anos de idade, residente à avenida Floriano Peixoto.
AGREDIDO O VIGIA DA SERRARIA PEREIRA
Enquanto as autoridades tratavam de averiguar o monstruoso crime da estrada de
Campos Sales, chegou ao conhecimento que o vigia da Serraria Pereira, Antônio
Firmino da Silva, cearense, casado, com 46 anos de idade, morador na estrada da
Panair, 23, havia sido barbaramente agredido pela madrugada, estando internado em
ter sido agredido com uma chave inglesa por três indivíduos, reconhecendo o jovem

APRESENTOU-SE DELMO PEREIRA
Perto das 10h, apresentou-se à Central de Polícia, acompanhado do Dr. Castro
Monte, o jovem Delmo Pereira, o qual passou imediatamente a ser interrogado pelas
autoridades policiais.
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A CONFISSÃO
Perante o Dr. José Milton Caminha, delegado auxiliar da Capital; Dr. Otoniel Maia,

tarde, todavia, isto às 13h30, Delmo Pereira relatou o seguinte:
Perto da meia-noite, estava na porta do botequim “Sombra”, esperando uma
chofer José Honório Alves da Costa. Atendendo ao seu chamado, o carro parou,
apanhando-o e se dirigindo rumo à Cachoeirinha.

sinal a serraria era de propriedade de seu pai, entrando os dois no carro que rumou
para a serraria.
Ao deixarem o automóvel, os dois indivíduos disseram a Delmo que a história da
propósito e os três se encaminharam para a serraria. Delmo bateu à porta e o vigia
também falou a um dos indivíduos, chamando-o pelo nome Raimundo. Foi a essa
uma chave inglesa.
arma, esta foi encontrada numa das gavetas da casa do vigia. Raimundo tomou conta
porta do seu estabelecimento.

À altura do Km 9, Raimundo pediu ao chofer que parasse o carro, pois precisava
Raimundo pediu papel ao chofer, e este atendeu-o novamente. Quando o chofer

de arame e voltaram ao carro.

encontro a uma árvore. Raimundo disse desaforos a Delmo, pelo acidente. A seguir,
deixaram o carro e dirigiram-se a pé, rumo à cidade.
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JANTOU NA VÉSPERA E FEZ REFEIÇÃO ONTEM NA UEA
Delmo Pereira, na véspera do crime, ou seja, quarta-feira, jantou no restaurante da

A RECONSTITUIÇÃO DO CRIME
– o frio matador do chofer José Honório da Costa – em revelar os demais personagens

da Mocidade”.
Delmo passou a demonstrar aos presentes a maneira como agiu, tendo antes,
de roubá-lo, o que fez, achando nos seus bolsos apenas a importância de Cr$ 90,00.
FRIEZA IMPRESSIONANTE

balas disparadas pelo revólver que usou.
NA RECONSTITUIÇÃO DO CRIME, SURGE OUTRA HISTÓRIA

pessoalmente o crime, conforme passamos a relatar:
Na hora que chegaram ao local onde ocorreu o crime, Delmo pediu ao chofer
a sua necessidade enquanto que José Honório, o chofer, se encontrava no carro, pelo
de pouca distância, indo o chofer cair dentro do carro, já gravemente ferido.

duas vezes o seu revólver contra José Honório, depois do que este, ainda com vida,
foi arrastado para a margem da estrada, onde foi imprensado numa cerca de arame
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ENCONTRADA A ARMA
no igarapé que passa por baixo da ponte dos Bilhares. Assim, para lá rumaram e lá
reconhecido como a que usou na hora do crime: um revólver “Smith and Wesson”,
38 duplo, cano longo.

chofer. Delmo mais uma vez declarou que “ele, somente ele, é que fora o autor do
crime, sem que outra pessoa o ajudasse”.
CONTINUA EM ESTADO GRAVE O VIGIA
O vigia da Serraria Pereira, Antônio Firmino da Silva, internado no hospital da
estado grave.
DETIDOS PARA AVERIGUAÇÕES

“Jaburu”, amigos do matador do chofer José Honório. Todavia, os mesmos foram

HOJE, OS FUNERAIS DO INFELIZ CHOFER
Costa, saindo o féretro da residência de sua família, à avenida Floriano Peixoto.
XENOPHONTE ANTONY CUSTEOU OS FUNERAIS

os choferes à sua família.
AMEAÇADO DE MORTE O SR. ROBERTO PEREIRA
Ontem, a Polícia foi avisada pelo Sr. Roberto Pereira, pai de Delmo Pereira, de que
residência do Sr. Roberto Pereira.
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OS CHOFERES QUISERAM LINCHAR O CRIMINOSO
Quando Delmo Pereira, em companhia das autoridades policiais, dirigiu-se para

de qualquer pessoa, além dos policiais e representantes da imprensa, pelo bar “Bom
Futuro”, em Flores.
NOVAS DECLARAÇÕES DE DELMO PEREIRA

perfeitamente.
em vários pontos. Disse, por exemplo, que conhecera os dois indivíduos à tarde de
anteontem, com eles combinando o plano sinistro de assaltar a serraria de seu pai,
soubemos, alguém viu Delmo no cassino em companhia de dois indivíduos, um dos
se. Cabe à Polícia apurar este ângulo.
DELMO FALOU A UM SEU IRMÃO
Ainda à noite de ontem, consoante apurou a reportagem, Delmo, diante da

seus dois companheiros.

22
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diÁrio dA tArdE – 1.o dE fEvErEiro dE 1952 (SExtA-fEirA)

toMA novo ASPECto o CriME dA EStrAdA dE CAMPoS
SALES
madrugada de ontem, no qual surge como principal autor Delmo Pereira, que até hoje
como “Raimundo de tal”, um marreteiro de péssimos antecedentes, conforme as

NOVAS DECLARAÇÕES DE DELMO
O inquérito prosseguiu normalmente, ontem, sob a presidência do Dr. Milton
nomeado
do Dr. Rocha Barros, chefe de Polícia. Os interrogatórios se estenderam até alta
vez mencionando, outras vezes, negando, deixando as autoridades indecisas sobre
frieza enervante, com um sangue frio de estarrecer.
Assim foi que, numa calma espantosa, Delmo voltou a descrever minuciosamente o
percurso até o local do crime e a volta até sua residência, no hotel “Vasco da Gama”,
à rua dos Barés, esquina com a avenida Joaquim Nabuco.

no inquérito.
DESENTENDIMENTOS ENTRE O CHEFE DE POLÍCIA E O DELEGADO AUXILIAR

Dr. Rocha Barros avocou à sua responsabilidade o prosseguimento do inquérito,
que está sendo feito no seu gabinete, reservadamente, tendo, porém, convocado o
que ele possuía também o seu gabinete e que só lhe atendia no que lhe fosse afeito.
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O VIGIA AGREDIDO FARÁ GRAVES REVELAÇÕES
O vigia da Serraria Pereira, que foi agredido, já está passando melhor e hoje,
que reconheceu Delmo e que este se encontrava acompanhado de mais pessoas, os

PRESO UM CHOFER SUSPEITO
interessados no auxílio à Polícia para desvendar o mistério do crime, o indivíduo

uma briga havida naquela madrugada entre ele e um sargento da Polícia Militar,

encontrava porque o sargento o havia torcido. O Dr. Milton Caminha, no entanto,

COMENTÁRIOS À MARGEM DO CRIME
A Polícia, a nosso ver e no pensar dos entendidos, desde o início, vem andando
desnorteada, fraca, no hediondo crime do Campos Sales. As providências que tomou

serraria e agredirem o vigia.

pelos “olhos da cara”.
O que se presume – e, no campo das hipóteses, é o mais provável – é que Delmo e
seus companheiros foram à serraria para roubar ou furtar dinheiro, pois Delmo já
declarou que sabia da existência de dinheiro na serraria. Espancar o vigia, a ponto
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Delmo Campelo Pereira e seus companheiros poderiam agredir e matar a pessoa que
pretendiam assaltar.

principal, seu próprio pai, que, nesta conjuntura, iria denunciar à Polícia.

fato, no caso o chofer, viram a necessidade de acabar com este.

corrido ao local. E foi aí que o chofer teria sido coagido com o revólver roubado

chofer José Honório. E isso aconteceu, como sabe todo o povo de Manaus.

ao crime, Delmo e seus companheiros sentados em volta de uma mesa, inclusive o
chofer José Honório.
Ainda no campo das hipóteses, comenta-se que tanto é verdade que o extermínio do
chofer José Honório obedeceu a vontade dos criminosos de evitar testemunhas da
vigia declarara ter sido agredido por três homens, dos quais apenas o reconheceu,
em seguida, acompanhado do advogado Castro Monte, se apresentar às autoridades

UM REPARO
Por um lapso do nosso repórter policial, divulgamos, hoje, em O Jornal, que teriam
apressamo-nos em esclarecer que o primeiro compareceu espontaneamente à
em Manaus.
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OS FUNERAIS DO CHOFER JOSÉ HONÓRIO
infortunado chofer José Honório Alves da Costa, a eles comparecendo todos os

DELMO ACUSA “RAIMUNDO DE TAL “ E “ROBERTO DE TAL”
Avocando a si o inquérito, o Dr. Rocha Barros, chefe de Polícia, convidou o Dr. Antunes
de Oliveira, professor do Colégio Estadual do Amazonas, do qual Delmo Pereira é

Quanto ao assassínio do chofer, apontou como autores os indivíduos “Raimundo
botequim “Sombra” à Cachoeirinha na madrugada de anteontem. As autoridades
a captura dos companheiros apontados por Delmo: Raimundo e Roberto.

o jornAL – 2 dE fEvErEiro dE 1952 (SÁBAdo)

PErdurA o MiStÉrio EM torno doS CoMPAnHEiroS dE
dELMo PErEirA

PROMETEU CONFESSAR TUDO AO SEU PROFESSOR
Ontem, ao Dr. Rocha Barros, chefe de Polícia, Delmo mais uma vez prometeu revelar,
requerendo mesmo que fosse ouvido pelo seu professor, Sr. Antunes de Oliveira que,
solicitado para isso, atendeu prontamente ao chamado do chefe de Polícia.
Em completo sigilo, foi feito o interrogatório, tendo antes o professor Antunes ouvido
,e
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companheiros, e que acreditava serem capazes de cometer o que prometeram no
juramento.
A POLÍCIA NO ENCALÇO DOS SUSPEITOS
diversos suspeitos, inclusive um de cor preta que fora apontado pessoalmente por

a nossa reportagem apurar-lhes o nome.
OROU PERANTE A IMAGEM DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
pediu para rezar. Sendo atendido, dirigiu-se para a imagem de Nossa Senhora das

ALGUMAS TESTEMUNHAS
sozinho em frente ao botequim “Sombra”, à avenida Sete de Setembro, esquina
estabelecimento comercial, que vira seguirem no automóvel mais dois indivíduos,

e anormal matador do chofer José Honório.
NOVO DEPOIMENTO DE DELMO PEREIRA

das autoridades policiais e representantes da imprensa, todo o ocorrido, frisando,
entretanto, que ninguém o acompanhou na madrugada de 31 de janeiro.
Honório Alves da Costa, dizendo ter agido sozinho e que matara o chofer para roubar,
já que precisava obter dinheiro para pagar suas dívidas, que – segundo seus cálculos
– sobem a Cr$ 2.400,00. Interrogado pelos repórteres a respeito dos personagens
descritos em seus depoimentos anteriores, Delmo Pereira esclareceu que todos
reputamos de capital importância.
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o jornAL – 3 dE fEvErEiro dE 1952 (doMingo)

“MAtEi PArA rouBAr”, AfirMA dELMo PErEirA
Falando à nossa reportagem na tarde de ontem, o Dr. Rocha Barros, chefe de Polícia,

curador

.

DELMO DEPÕE MAIS UMA VEZ
Naquela calma toda sua, sem se preocupar pelo que lhe pudesse acontecer, Delmo
relatar toda a verdade dos fatos e, sem se perturbar, respondeu às perguntas que
o ataque ao vigia Antônio Firmino da Silva até o assassínio do chofer José Honório,
feito na serraria.
MATOU PARA ROUBAR
despesas, desde há muito vinha planejando um meio de consegui-lo, fazendo, muitas
vezes, planos diabólicos, como, por exemplo, o da corda, com a qual pretendia matar
enforcado qualquer um chofer. Há ainda o plano da “Mauser”, de propriedade do
“Tem-Tem”, tendo pensado em matar aquele senhor para de sua arma se apropriar e

de consegui-lo, para lá se dirigiu na noite do crime. De lá voltando, depois de ter
atacado o vigia, com ele assassinou o chofer José Honório: “O meu desejo era roubar

porque eu o convidei”.
DEPÕE MAXIMILIANO TRINDADE
colega de Delmo, foi convidado a depor perante às autoridades e, de maneira simples,
que aconteceu, nada mais sabe, vindo a ter conhecimento do que se passou pelas

30
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diÁrio dA tArdE – 4 dE fEvErEiro dE 1952 (SEgundA-fEirA)

ÚLtiMA HorA
Sr. Roberto Pereira, madrasta de Delmo Pereira, recebeu um telefonema anônimo,
nos seguintes termos: “Se Delmo confessar o nome dos seus companheiros, a

reconheceu tratar-se de Antônio Muniz, vulgo “Mal-de-Vida”, ex-empregado da
Serraria Pereira e que constantemente dava-lhe “facadas” de 10 e 20 cruzeiros, sendo
de notar que esse elemento ajudou o jovem Roberto Pereira Filho na sua campanha

encontrado o Dr. Rocha Barros, imediatamente deu ciência do telefonema, apontando

Eduardo Ribeiro, onde sempre estava lavando um carro e outro, para defender o
reside, numa barraca, Antônio Muniz.

como um dos autores do bárbaro crime do chofer José Honório.
O Dr. Rocha Barros providenciou a remessa de “Mal-de-Vida” para a subdelegacia

feito: Antônio distraiu o Sr. Firmino e eu dei os golpes com a chave inglesa. E Antônio,
sozinho, matou à bala o chofer José Honório, após o que, veio dirigindo, perto de dois

trocou por duas vezes o nome de Raimundo por Antônio (o personagem que depois
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que um deles (o tal Raimundo, a princípio, agora, Antônio Muniz) estava trajando
em poder da Polícia.

diÁrio dA tArdE - 4 dE fEvErEiro dE 1952 (SEgundA-fEirA)

AindA o CriME dE CAMPoS SALES

bárbaro, frio e cruel do chofer José Honório Alves da Costa.
de Delmo, o outro vigia da Serraria Pereira, que encontrou, no dia seguinte ao do
crime, Firmino, banhado em sangue – no interesse de levar a bom termo as suas

Somos dos que pensam que uma pessoa só – Delmo, no caso – poderia agredir o

noite do hediondo crime do chofer José Honório, encontrou, na estrada de Campos
as mesmas pessoas que o vigia Firmino, apontando com os dedos, denunciou como

por José Honório. Delmo declara que provocou a parada do veículo, com o auxílio de
uma lanterna, indicando o jovem Maximiliano Trindade como testemunha do fato.

em maiores lucros e, consequentemente, em menores despesas, pois da féria do
freguês ou qualquer interessado. Esse pormenor deve ser averiguado pela Polícia,
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tanto mais quando se comenta que José Honório vinha realizando, de um tempo

no percurso da viagem, deu-lhe José Honório. Na conformidade daqueles boatos,

Tudo isso, todos esses pequenos pontos, as histórias contraditórias de Delmo Pereira
as versões populares devem interessar, e muito, às autoridades policiais, pois, do
dois companheiros mais.

o jornAL – 5 dE fEvErEiro dE 1952 (tErçA-fEirA)

SoLiCitAdA A intErfErÊnCiA do govErnAdor do EStAdo
nA ELuCidAção dA trAgÉdiA do diA 31 dE jAnEiro

durante o seu depoimento no gabinete do Dr. Rocha Barros, resolveu, duas horas
chofer José Honório.
A PRISÃO DE “MAL-DE-VIDA”

inicialmente, resolveram mandar apenas dois companheiros a casa de Antônio Muniz,
chegaram à casa de “Mal-de-Vida”, este, segundo o relato dos próprios choferes,
alguma culpa pesasse sobre os seus ombros.
fato aos seus companheiros. Isso foi o bastante para que 23 choferes se armassem,
convenientemente, e, logo às primeiras horas da tarde, seguiram em sete automóveis,
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Em determinado local dessa artéria, os choferes submeteram Antônio Muniz a um
-

AS FORTES SUSPEITAS QUE RECAEM SOBRE “MAL-DE-VIDA”

na avenida Eduardo Ribeiro. Acontece, porém, que, após o crime, Antônio Muniz
desapareceu, completamente, daquela artéria, e mais, no dia da tragédia, segundo
alguns choferes, foi “Mal-de-Vida” quem, às 7h30, anunciava que o “Hudson” 279
estava “amassado” no Km 8 de Campos Sales, tanto assim que, desse fato, saiu para
dar ciência ao proprietário do veículo.
EM VISTA DISSO, IMPÕE-SE AS SEGUINTES PERGUNTAS:

2) Como “Mal-de-Vida”, antes mesmo da Polícia ter conhecimento do bárbaro

As respostas cabem à Polícia.
DELMO CONFIRMOU E RECUOU DEPOIS
Delmo, como já foi dito, a princípio, reconheceu as roupas de “Mal-de-Vida”.
do mesmo nos dois crimes, inclusive, esclarecendo que “Mal-de-Vida” já se
encontrava no carro 279 quando o apanhou em frente ao bilhar do “Sombra”, pois
assim havia sido combinado.
e a “Mal-de-Vida”, o chofer José Honório. Delmo, com as roupas de Antônio Muniz
que fora inquirido no gabinete do chefe de Polícia.

Choferes do Amazonas; Dr. Francisco Xavier de Albuquerque, curador de menores
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que lhe empregassem pentatonato de sódio, droga que, adormecendo o consciente,
verdade sobre o crime da estrada de Campos Sales, e que, Delmo, advoga ser a que

OS CHOFERES RECORREM AO GOVERNADOR

pessoas. E assim, o Dr. Nonato de Castro convidou Delmo Pereira para uma conversa
À hora aprazada, porém, o chefe de Polícia proibiu a entrevista de Delmo com aquele

numerosa de choferes ali chegou para secundar o pedido do referido advogado.
crime do chofer José Honório, uma vez que a Polícia tem Delmo Pereira em seu poder

INTERROGATÓRIO

Antes, porém, posto frente a frente com “Mal-de-Vida”, Delmo negou conhecê-lo. A
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PriSão PrEvEntivA PArA dELMo PErEirA, rEquErEu o
CHEfE dE PoLÍCiA Ao juiZ dA vArA CriMinAL
e o vigia Antônio Firmino da Silva agredido friamente sem que a Polícia, até o
momento, embora com Delmo Pereira em seu poder, tenha conseguido elucidar

Antônio Muniz, vulgo “Mal-de-Vida”, e aponta novos ângulos do assunto que está

O “SORO DA VERDADE”
Na ordem dos seus juramentos, Delmo foi ao ponto de pedir que as autoridades

verdade”, aguardando, dessa forma, com ansiedade, as conclusões da experiência
que logo mais será levada a termo.
PRISÃO PREVENTIVA

Domingos de Queiroz.
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o jornAL – 6 dE fEvErEiro dE 1952 (quArtA-fEirA)

tErrA dE ninguÉM: quAndo A CriSE dE AutoridAdE
AtingE o AugE
A irresponsabilidade da Polícia determinou a morte horripilante, na noite de ontem,
de Delmo Pereira, consumada na Colônia dos Franceses por um grupo de choferes
veemência, vindo para a rua, em massa, especialmente os estudantes, dispostos a
tomar revide.
A Polícia apresentou-se, assim, como a principal responsável pelo trucidamento de
de aviso aos criminosos: de que Delmo iria se submeter à narcoanálise naquela casa

OS ANTECEDENTES DA MATANÇA DE DELMO
Como fora prévia e amplamente anunciado pela imprensa local, Delmo Pereira, à
e
pois, era profundamente católico.

Francisco Xavier de Albuquerque, curador de menores; o Dr. Domingos de Queiroz,
o Dr. Gilson Vieiralves.Esses os presentes, na sala em que o “soro da verdade” foi
aplicado em Delmo.
efeitos da droga, Delmo passou a ser interrogado, insistentemente, pelo Dr. Nonato

POSITIVADA A RESPONSABILIDADE DA POLÍCIA
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circulavam boatos pela cidade de que os choferes, em virtude do retardamento na

ASSALTADA A AMBULÂNCIA
de Polícia determinou o seu transporte para a Central. Mais uma vez demonstrando
Elizeu Costa e, assim mesmo, segundo dizem, desarmado.
Rodrigues, a ambulância deixou o SSU, entrando na rua Lauro Cavalcante, com
chofer diminuiu a marcha, para parar o veículo.

o veículo, enquanto outros, furiosos e rudemente, arrancaram do seu interior Delmo
Pereira.
saiu em alta velocidade para lugar ignorado. O povo correu ao local, em severos
protestos, mas nada pôde fazer, pois o “Hudson” desapareceu na distância da Sete
de Setembro.
MEXE-SE O CHEFE DE POLÍCIA
Imediatamente, o chefe de Polícia teve conhecimento da bárbara ocorrência, pelo
localizar o paradeiro de Delmo Pereira
SOLICITADA A COOPERAÇÃO DO EXÉRCITO

como auxiliar nas buscas em favor de Delmo Pereira. Atendidos por S.Sa., os mesmos
que tudo seria feito para evitar maiores consequências.
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MORTE SELVAGEM IMPOSTA A DELMO
Os advogados e o repórter ainda se encontravam no Palácio Rio Negro, quando o
porém, morto. Realmente, depois de vasculhar diversos pontos da cidade, a caravana
policial, comandada pelo Dr. Rocha Barros, foi encontrar, na Colônia dos Franceses,
o cadáver de Delmo Pereira em estado horroroso, apavorante, com o ventre aberto,
que o presidiram.
A caravana policial chegou ao local precisamente no momento em que os criminosos
tentavam evadir-se, sendo de pronto aprisionados vários deles, inclusive o chofer
as autoridades ao lugar em que se consumou o hediondo crime.
RECOLHIDOS AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR
Os criminosos aprisionados foram transportados para o Quartel da Polícia Militar
do Estado, onde se encontram incomunicáveis, enquanto o corpo de Delmo foi para

PROTESTAM OS ESTUDANTES
revoltou-se, estacionando-se, em sinal de protesto, na avenida Eduardo Ribeiro e,
principalmente, nas proximidades da Chefatura de Polícia, que passou a ser guardada
Os estudantes, justamente indignados, organizaram uma passeata, rumando para o
Palácio Rio Negro, onde, pela palavra de dois companheiros, solicitaram providências

do crime.
imediatamente, aconselhando-os ordem e respeito, e isso o fez à vontade, pois

no Palácio.

rumaram para a residência do Dr. Rocha Barros onde, em coro, pediram-lhe que se
interferência das autoridades.
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IMPORTANTE REUNIÃO DOS ESTUDANTES

graves acontecimentos de ontem à noite.
O CORTEJO SERÁ FEITO A PÉ
Pereira, acompanhando o cortejo a pé. Assim, é de se prever o comparecimento de

PARTICIPAÇÃO AMPLA DOS CHOFERES NO TRUCIDAMENTO

cima a baixo.
IMPLICADO UM CHOFER DO SSU
ambulância, no momento em que esta foi assaltada, o chofer Sílvio de Oliveira, dos
quadros do SSU, e que, por sinal, se encontrava de folga. Até aí, nada de novo. Porém,

planejador do assalto à ambulância, sabido que esta transitava em marcha lenta pela

ÚLTIMA HORA

Dr. Raimundo Nonato de Castro.
SERÃO CASSADAS AS CARTEIRAS PROFISSIONAIS

Delmo Pereira.
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diÁrio dA tArdE – 6 dE fEvErEiro dE 1952 (quArtA-fEirA)

PrESoS oS rESPonSÁvEiS PELo truCidAMEnto dE dELMo
CAMPELo PErEirA
Firmino da Silva, vigia da Serraria Pereira, e do assassinato do chofer José Honório

na estrada de Campos Sales, na altura do Km 8, onde foi encontrado o carro, ao
amanhecer de 31, isto depois de ter ido o mesmo de encontro a um barranco ali
existente.

o assassinato do chofer José Honório –, chegando ao ponto de pedir às autoridades

“ESTOU ARREPENDIDO DO QUE FIZ, DEUS ME PERDOE” – AS ÚLTIMAS
PALAVRAS DE DELMO NA NARCOANÁLISE

atendeu prontamente, ao malogrado jovem, trazendo-lhe um padre, com quem se
Julgando-se devidamente preparado, Delmo declarou às autoridades que podiam
de Socorros de Urgência, onde já se encontrava o Dr. Gilson Vieiralves, que organizou

alguns agentes.

44

Como foi dito, Delmo pouco ou quase nada declarou durante o interrogatório, pois

perguntou se Delmo Pereira estava arrependido pelos crimes que declarou ter

A GRANDE ASSISTÊNCIA EM FRENTE AO SSU

às 19h30.
PLANO SINISTRO
que a Polícia oferecia a Delmo Pereira no SSU, após concluída a narcoanálise, os

chefe de Polícia, Delmo vinha sendo transportado numa ambulância do SSU para a
Central – valendo notar que a ambulância vinha pela Lauro Cavalcante em marcha

choferes arrancou Delmo Pereira do interior da ambulância, onde viajava com um
declararam algumas pessoas, tentou reagir ao rapto, a pontapés. A superioridade
numérica dos choferes, no entanto, dominou-o em instantes.
LEVADO PARA O LOCAL DO CRIME

acompanharam o “Hudson” para o local do crime.
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A POLÍCIA NO ENCALÇO DOS RAPTORES
Avisada do rapto de Delmo Pereira, uma caravana policial, sob o comando do Sr.
Rocha Barros, saiu à procura dos seus autores. Vasculhou a cidade de ponta a
ponta, sem êxito algum. Porém, horas depois de rigorosas diligências, a caravana foi
de volta do local onde massacraram Delmo Pereira.
PRESOS OS CHOFERES
que encontrou, nenhum tentou evadir-se, porque sabiam que, qualquer passo em
falso, poderia custar-lhes a vida.

ENCONTRADO O CADÁVER DE DELMO PEREIRA
Militar do Estado e, posteriormente para a Polícia Civil, a diligência presidida pelo Dr.
Rocha Barros procurou localizar Delmo Pereira. A essa altura, foi encontrado o chofer

corpo denunciava, pelas marcas que possuía, que Delmo, ao mesmo tempo em que
elétricos, cordas e cipós.
NÃO TIVESSE A POLÍCIA SURPREENDIDO OS CHOFERES, O CADÁVER NÃO
SERIA ENCONTRADO
de volta do crime, e a descoberta do cadáver de Delmo seria trabalhosa. É que os

Divina Providência quis que os matadores de Delmo pagassem pelos seus crimes, e,
foram os choferes presos quando tentavam livrar-se das malhas da Lei.
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A COOPERAÇÃO DAS FORÇAS FEDERAIS

o Exército, bem como a Polícia Militar do Estado.
A REMOÇÃO DO CADÁVER PARA O NECROTÉRIO
Ontem à noite, após o levantamento feito pelo Dr. Hosannah da Silva, o cadáver

Com a autópsia, o Dr. Hosannah constatou haver Delmo recebido nove facadas,
sendo duas nas costas e sete no tórax, uma das quais, cerca de 40 cm, com início
no externo até à altura do umbigo. Apresenta o cadáver, também, dezenas de

OS ESTUDANTES EM AÇÃO

os matadores daquele jovem. E como é já conhecido, S.Exa. prometeu tudo fazer no
julgamento.

O ENTERRO DE DELMO
Resolveram, ainda, os estudantes, fazer a pé o cortejo que acompanhará Delmo
Nabuco, Sete de Setembro (parada em frente ao Colégio Estadual do Amazonas,
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SERIAMENTE IMPLICADO O CHOFER SÍLVIO DE OLIVEIRA

que teriam induzido Sílvio a viajar na ambulância, uma vez que, como dissemos,

por volta das 18h de ontem.
DELMO NADA CONFESSOU AOS CHOFERES
Um dos choferes implicados no hediondo crime de Delmo Pereira, que se encontra
dizer palavra.
PRESOS “TAMBAQUI” E “PIRULITO”
Segundo informa a Polícia, o chofer Eugênio Carvalho, no carro “Hudson” que dirigia,

ontem, “Pirulito” desapareceu, ganhando o mato, segundo ainda a Polícia.
Porém, às 15h, “Pirulito” e o seu companheiro, o chofer “Tambaqui”, que também
automóveis situada na esquina da rua Barroso com a Saldanha Marinho, onde se
encontravam refugiados.
DEMITIDOS OS TITULARES DA REPARTIÇÃO DA MARECHAL DEODORO
Em consequência dos lamentáveis acontecimentos de ontem à noite, o governador
bem como os senhores José Milton Caminha e Otoniel Maia, da Delegacia Auxiliar e

Delmo Campelo Pereira.
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o jornAL – 7 dE fEvErEiro dE 1952 (quintA-fEirA)

tEriAM Sido trÊS oS ASSASSinoS do CHofEr joSÉ
HonÓrio – PEdiu gArAntiAS o vigiA dA SErrAriA PErEirA
irresponsáveis choferes, vindo, em massa, à rua, para acompanhar o seu corpo ao
justo clamor para que sejam punidos os responsáveis pelo trucidamento do jovem
apoteose, um acontecimento invulgar em nossa Capital, visto como mobilizou toda

recomendou o fechamento do comércio, pela parte da tarde, e foi ouvida. Assim, a
coadjuvado pelo povo, homenagem estrondosa a Delmo Pereira, chacinado na

raptando-o do seu interior, para momentos depois consumar o pavoroso crime.
O TRÁFEGO FICOU INTERROMPIDO

residência do Sr. Roberto Pereira, genitor de Delmo, às 16h. Acompanhamento a pé,

em frente ao Colégio Estadual do Amazonas (CEA), do qual era aluno Delmo Pereira.
Aí, foi prestada a Delmo tocante homenagem, tendo usado da palavra, para externar
a tristeza e a dor dos estudantes do CEA, que é a mesma tristeza e a dor que ainda
de Paulo e o professor Carlos Alberto de Almeida Barroso.
Do Colégio Estadual, sempre com o tráfego interrompido e já engrossado com
milhares de pessoas, o cortejo prosseguiu, entrando pela rua Rui Barbosa e, descendo

Vargas, por meio das ruas Saldanha Marinho, 24 de maio e Dez de Julho.
se o acadêmico Deolindo de Freitas Dantas, o estudante Ernando Marques e o Sr.
Orlando Bacelar. O corpo de Delmo Pereira, em seguida, baixou à sepultura, sob
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ORDEM E EQUILÍBRIO

contra os matadores de Delmo Pereira. Os estudantes, especialmente, segundo
assassinos de Delmo Pereira.
O VIGIA TERIA FALADO
A nossa reportagem, na tarde de ontem, foi informada de que o vigia Antônio Firmino
ter conhecimento do massacre de Delmo Pereira, chamou ao seu quarto uma das

vigia da Serraria Pereira.
REPERCUSSÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ao mesmo tempo em que os estudantes conduziram o corpo de Delmo Pereira ao
enérgico, através da palavra do deputado Deolindo de Freitas Dantas, que pronunciou
o seguinte discurso:
“Senhor Presidente:

feriu um vigia da serraria de propriedade de seu pai. Fato explicado pela patologia
como remédio heroico para cura dos males sociais.
de todas as espécies,

subconsciente e por isso mesmo, irresponsável. Nesse ínterim, já se sabia que alguns
choferes teriam dado um prazo para essa descoberta, sob pena de agirem por suas
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horas, com o trucidamento bárbaro do acusado que se encontrava sob a guarda e

Cumpria-me o dever como amazonense, ante o momento crucial que atravessamos,
que rondam em toda a parte, de mostrar que nesta cidade envolvida nas trevas,

turistas que, em nossa terra, mostram-se aterrados em face de tanta delinquência.

que abalam Manaus, o Amazonas e o Brasil, neste momento grave na vida nacional,

Dantas foi o do Sr. Estácio Alencar.
A POLÍCIA PROSSEGUE NAS SUAS INVESTIGAÇÕES

de serem punidos os seus autores. Assim é que, afora as sindicâncias de rua, na
presidência do chefe de Polícia, tenente-coronel Luiz Pinheiro de Souza.

52

53

diÁrio dA tArdE – 7 dE fEvErEiro dE 1952 (quintA-fEirA)

fALAM oS MAtAdorES dE dELMo PErEirA: dEPoiMEntoS
iMPrESSionAntES doS AutorES dA CHACinA dE tErçAfEirA

de elucidar o hediondo crime da Colônia dos Franceses.
Assim é que, prosseguindo nas diligências para captura de todos os choferes
que se encontravam envolvidos no trucidamento, a Polícia, por outro lado,
ininterruptamente, vem tomando os depoimentos dos criminosos em seu poder, e
Antônio do Nascimento, José Cesário de Oliveira, Guilherme Monteiro da Silva,
Gomes Farias, Helvídio Alves de Oliveira, Manuel Rodrigues Cruz, Orlando Marreiro

vulgo “Pirulito”, Severino Gabriel da Silva, vulgo “Tambaqui”, Ludgero Sarmento,

de Souza, Vulgo “Manguita”, e Jorge de Souza.
O PLANO SINISTRO
Central de Polícia, obedeceu a um plano sinistro armado pelo chofer Sílvio Alves de
Oliveira e Henriqueta da Silva Oliveira, amazonense, casado, com 42 anos de idade.
organizar o assalto, como Iscariotes, de Delmo Pereira, foi ele quem declarou às

quem combinou o assalto da ambulância, e isso, ao sabor de um copo de guaraná,
era Joaquim Nabuco – Sete de Setembro e Marechal Deodoro, para vir pela Lauro

Tudo devidamente planejado e, quando a ambulância deixava o SSU, Sílvio pediu
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limitaram-se a raptar Delmo, fazendo-o entrar num carro que, num instante,
desapareceu do local, em alta velocidade, sob protestos populares. Sílvio concluiu

O CHEFE DO BANDO FALA À POLÍCIA
33 anos de idade, ouvido pelas autoridades da Central de Polícia, esclareceu:
Chamado por Sílvio Alves de Oliveira, através de um telefonema, esteve na SSU, às
Delmo Pereira. Às 19h30, já pelo aviso de outro telefonema de Sílvio, de que a
Delmo, após o que, com este tomou o carro “Hudson”, dirigido por Eugênio Ribeiro
de Carvalho, cujo veículo fez o seguinte roteiro: Sete de Setembro, Itamaracá,

Desembarcaram todos, e “Pirulito”, espancando Delmo Pereira barbaramente,
entrou com os outros choferes – diz Cesário –, numa vereda.
homem, que ele vai contar a história”. E Delmo prometeu contar a história, porém,
de Delmo. E Cesário prossegue: a certa altura, surgiu o chofer Pedro Lopes de Souza,
exclamou: “Mata logo o homem, que ele fez pior com o nosso colega”.

de onde regressou, momentos após, dizendo: “Já dei a minha”. Cesário acusa como
organizador do movimento o chofer Severino Gabriel da Silva, vulgo “Tambaqui”,
defendendo, em certos trechos do seu depoimento, Manuel Rodrigues Cruz.
CARIOCA DEPÕE
paulista, casado, em seu depoimento disse:
Que foi avisado pelo chofer vulgo “Caboclinho”, que iam raptar Delmo. Convidado
indo até à Santa Casa de Misericórdia, para onde disseram que havia seguido Delmo.
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de onde rumaram já devidamente esclarecidos do local do assalto à ambulância,
ordem que foi cumprida.
a Sete de Setembro, inclusive quando o chofer Artur de Souza, vulgo “Manguita”,
Eugênio Ribeiro de Carvalho, o qual tomou o roteiro já conhecido.
local do crime, ouviu um chofer dizer: “Matem esse miserável que matou nosso
estômago de Delmo, após o que sacou de uma faca, sendo impedido por Cesário,
quando pretendia furar aquele jovem.
Que se aproximando mais do local onde se encontrava Delmo, já o encontrou sendo

Que, em seguida, “Pirulito” e Cesário entregaram-lhe uma faca dizendo: “Chegou a
tua vez”. E ele cravou-a em Delmo, devolvendo, em seguida, a arma a “Pirulito”, que
esfaqueou o jovem, pelas costas, à altura dos pulmões, e isso porque, do ferimento,
constatou que saía ar.
FALA O MONSTRO “PUXA-FACA”

Que foi convidado a assaltar a ambulância, por “Pirulito”, Cesário e “Tambaqui”.
também, levando em sua companhia um 2.o sargento do Exército.
Delmo havia sido conduzido. Um chofer, porém, de nome “Francisco de tal” removeu
faca, com a qual ele, “Puxa-Faca”, golpeou Delmo à altura da clavícula, abrindo-lhe
em seguida a barriga, como se faz a um porco.
O CHOFER DOS RAPTORES PRESTA DECLARAÇÕES
Carvalho, paraibano, solteiro, com 30 anos de idade, chofer do carro “Hudson” que
às autoridades:
Que do local do assalto, conduziu Delmo, “Carioca”, Cesário e outros choferes para
empunhava uma faca ou punhal.
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Que em determinado trecho da estrada, parou o veículo, negando-se a prosseguir,
a viagem.

“TAMBAQUI”, O AUTOR INTELECTUAL DO MASSACRE
Ana Paulina da Silva, rio-grandense-do-norte, solteiro, com 26 anos de idade, assim
se expressou no inquérito:
Que foi um dos autores intelectuais do crime, bem como José Cesário, “Carioca”,
“Pirulito”, “Puxa-Faca” e outros.
Que passou várias vezes pelo hospital da Santa Casa de Misericórdia, porque havia

viajava em seu interior.
Cruz, empunhando uma pistola, e Cesário uma faca, contra Delmo. Viu Delmo ser
espancado pelos choferes e viu, também, “Carioca” aplicar-lhe uma facada, passando,
depois, a arma para “Pirulito”.
Que quando regressava, encontrou-se com “Puxa-Faca”, que se dirigia para o lugar
onde estava Delmo.

“PIRULITO”, UM DOS MAIS BÁRBAROS CRIMINOSOS
com 26 anos de idade, amazonense, solteiro, declarou no inquérito:
Que chegou a assaltar, com “Tambaqui”, Cesário e outros, uma ambulância que se
dirigia à Santa Casa de Misericórdia. Abrindo-a, porém, e constatando o engano,
Que foi avisado, depois, por um chofer, que a ambulância que conduzia Delmo
Pereira seria assaltada à rua Lauro Cavalcante. Foi ao local indicado. Realizado o
Joana”, parou o seu carro, recebendo a caravana da morte.
Que levou o seu carro até à vereda sinistra da Colônia dos Franceses, onde
seu automóvel em frente ao “Batuque”.
Que ao retornar ao local onde deixara Delmo, já o encontrou com o rosto deformado,
aproximou-se mais dos companheiros, encontrando “Carioca” deitado sobre o corpo
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Que os choferes levantaram, imediatamente, Delmo, mas este, lavado de sangue,
ele “Pirulito”, que faqueou Delmo pelas costas, à altura dos pulmões. Que enquanto
isso um outro chofer gritou: “Este homem teve chance três vezes. Está nas nossas
perante o povo”.
Que chegou depois o chofer “Puxa-Faca”, que declarou: “Faz com o homem o que se
faz com um porco”. À saída da estrada, encontrou-se com um sargento e perguntou:

MANUEL RODRIGUES CRUZ COM A PALAVRA
de Oliveira, casado, com 33 anos de idade, de nacionalidade portuguesa, disse às
autoridades policiais:

Que ali desembarcou, entrando na picada da Colônia dos Franceses, juntamente com
o seu empregado. Já encontrou Delmo, sendo massacrado.
Que Cesário interrogou Delmo e ele também, que empunhando uma “Mauser” fez
correram para cima de Delmo.

o capturou.
e a pauladas.
SERÃO RECOLHIDOS À PENITENCIÁRIA
choferes que tomaram parte no massacre de Delmo Pereira:

Augusto Lemos, Francisco de Souza Marques, Pedro Gomes de Souza, Antônio Pereira
do Nascimento, Carlos Gomes Farias, Severino Gabriel da Silva, Luiz Albano da Costa,
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o jornAL – 8 dE fEvErEiro dE 1952 (SExtA-fEirA)

nA dEtEnção oS CHofErES CriMinoSoS
Ainda está bem vivo na memória do nosso povo o massacre de Delmo Pereira, levado
a cabo por um numeroso grupo de choferes criminosos, numa picada da “Colônia
dos Franceses”.

autoridades do Estado”.
A POLÍCIA EM FRANCA ATIVIDADE

choferes na pessoa de Delmo Pereira.
E assim, trabalhando dia e noite, ininterruptamente, as autoridades policiais
se processam, normalmente, as diligências para captura dos demais implicados no
hediondo crime da “Colônia dos Franceses”.
RECOLHIDOS À PENITENCIÁRIA

Marques, Pedro Gomes de Souza, Antônio Pereira do Nascimento, Carlos Gomes
Farias, Severino Gabriel da Silva, vulgo “Tambaqui”, Luiz Albano da Costa, Silas de

O PROTESTO DO POVO
O povo, quando teve conhecimento de que os criminosos seriam transportados, à
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e a Sete de Setembro, pois uma grande maioria pensou que os assassinos sairiam
todas as providências para evitar quaisquer surpresas. Mandou buscar um ônibus, o
“Benjamin Constant”, para transportar os assassinos para a penitenciária.
O veículo estacionou em frente à porta principal da chefatura. Tudo pronto e
devidamente guarnecido, o chefe de Polícia determinou o embarque dos criminosos
no ônibus. A ordem foi cumprida e aqueles, um a um, passaram a entrar no transporte
sua revolta. “Covardes”, “bandidos”, “miseráveis”, “assassinos” foram os ditos do
povo para aqueles que chacinaram Delmo Pereira, na Colônia dos Franceses. Todos
pela grande massa popular, rumo à penitenciária.
A CHEGADA NA CASA DE CORREÇÃO
O ônibus “Benjamin Constant”, correndo em velocidade regular, em poucos minutos
chegou ao presídio da Sete de Setembro, onde, igualmente, o povo protestou e
No interior da penitenciária, o chefe de Polícia entregou os assassinos ao diretor

Já a essa altura, choravam todos os matadores de Delmo, quando, em nome dos
mesmos, para agradecer o tratamento recebido na Polícia, manifestou-se Ludgero

UM INCIDENTE NA POLÍCIA
À saída dos criminosos, ocorreu um incidente na Central: o jornalista Antônio Souza,
profundamente revoltado com o massacre de Delmo, aproveitando a passagem do
chefe de Polícia o deteve, ali, soltando-o horas depois.
PROTESTA A CRUZ VERMELHA
Maia, solicitando os nomes dos criminosos que assaltaram a ambulância do SSU,
para raptar, como raptaram Delmo Pereira, pois, contra eles, estaria interessada na
que confere livre trânsito e intangibilidade àqueles veículos.
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PRISÃO PREVENTIVA
Como já foi dito, outros choferes, afora os recolhidos ontem à penitenciária,
se encontram presos em xadrezes da Chefatura de Polícia, tendo, já, prestado
Pereira. Para esses, enquanto prosseguem as sindicâncias para aprisionamento dos

CASSADAS AS CARTEIRAS PROFISSIONAIS DOS CRIMINOSOS
recolhidos à Penitenciária do Estado, baixou, ontem, a seguinte nota:

indigno e covarde que bem demonstra o furor sanguinário de que estavam possuídos,
seu interior o preso Delmo Campelo Pereira, para em seguida, levarem-no a um
recanto da estrada do Bombeamento, onde, após seviciarem-no horrendamente,
cruel crime de linchamento de que há memória;
cuidadosamente preparado e por eles executado friamente;
CONSIDERANDO que a sociedade amazonense deve ser resguardada da sanha desses
classe de choferes;
família amazonense.
RESOLVE:

Jovino Borges, José Cesário de Oliveira Filho, Luiz Albano da Costa, Ludgero Sarmento,

Cumpra-se, publique-se e dê-se ciência.
1952.
CLEARCO ANTONY – Inspetor
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NOVA VERSÃO DO CRIME DA ESTRADA DE CAMPOS SALES

exclusivamente, por Delmo Pereira, como este sustentou perante as autoridades

“Hudson”, de chapa n. 279, Sr. Pedro Cordeiro.
A respeito, Cordeiro esclareceu que às 8h do dia 31 de janeiro, em cuja madrugada se
registraram os crimes acima referidos, quando colocava gasolina em outro carro de
com sinais de bebedeira, os choferes “Pirulito” e “Tambaqui” e perguntaram-lhe se
com um homem morto mais adiante. E acrescentaram: “Os vidros do carro foram
quebrados a pauladas”.
Pedro Cordeiro, segundo nos declarou, estava, naquele momento, acompanhado do

um guarda da Inspetoria do Tráfego, que se encontrava no local, os dois choferes,
como responsáveis, inclusive Delmo, pelo crime. “E nunca mais apagou-se, em mim,
Pedro Cordeiro.
Prosseguindo nos seus esclarecimentos ao repórter, informou S.Sa. que, em dia
passado desta semana, quando esteve na Inspetoria de Tráfego para providenciar a

ao repórter que está pronto para indicar, às autoridades, se estas o quiserem, o

AS AUTORIDADES DEVEM APURAR

residente no Km 8, de que, ao chocar-se o carro, ouviu diversas vozes;
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2) “Tambaqui” e “Pirulito”, pelos seus depoimentos e os dos outros criminosos,
eram os mais interessados no trucidamento de Delmo Pereira, do qual o primeiro
confessou-se um dos autores intelectuais;

Barroso com a Saldanha Marinho;

assim, aquilo que custou a vida de Delmo poderá ser elucidado convenientemente.
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diÁrio dA tArdE – 8 dE fEvErEiro dE 1952 (SExtA-fEirA)

oS EStudAntES ExigEM SEvErA Punição PArA oS
ASSASSinoS
Colônia dos Franceses, consumado por criminosos choferes, que colocaram em

Polícia Civil, recolheu à Penitenciária do Estado, às 17h, 27 dos bárbaros matadores
de Delmo Pereira, os quais, à sua entrada, no presídio, choraram copiosamente.
OUTROS MAIS IRÃO PARA A DETENÇÃO

a

Vara

CONTINUAM AS PRISÕES
prossegue nas suas rigorosas sindicâncias para aprisioná-los, já o tendo conseguido
fazer com os criminosos, “Luiz-Mal-de-Vida”, Francisco Ribeiro dos Santos e Benori,

inquérito instaurado contra os assassinos de Delmo Pereira, confessou que a facapunhal apreendida na gaveta do carro de “Mala-Velha” foi, precisamente, com a que
ele, Luiz, deu duas facadas em Delmo; “Carioca”, três; e “Pirulito”, uma.

em poder da Polícia, servindo de provas no processo, como objetos do crime.
A POLÍCIA PROCURARÁ ELUCIDAR O CRIME DE CAMPOS SALES

para elucidar, completamente, o assassinato do chofer José Honório, na estrada de

O Jornal, com
realmente, na véspera do crime de Campos Sales, “Pirulito” e “Tambaqui” fora vistos
em companhia de Delmo Pereira.
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OS ESTUDANTES EM AÇÃO

aqueles dois conhecidos causídicos.
E disseram-nos mais: que a UEA, caso recusem os Drs. Nonato de Castro e Manuel
de um eminente criminalista do Rio de Janeiro, possivelmente Dr. Celso Nascimento

SSU, fato atentatório a um direito internacional.
ESCLARECIMENTO IMPORTANTE

empregado, seu parente, e nada tem a ver com o ônibus “Curió”.
REVISÃO DE PORTE DE ARMA DOS CHOFERES

o jornAL – 9 dE fEvErEiro dE 1952 (SÁBAdo)

A PoLÍCiA ContinuA PrEndEndo oS iMPLiCAdoS no
MASSACrE dE dELMo PErEirA
Vinte e sete dos perversos matadores de Delmo Campelo Pereira já se encontram
a ordem, para aprisionar os demais implicados no massacre daquele jovem, na
“Colônia dos Franceses”.
prenderam Aurino do Espírito Santo Silva, vulgo “Santo-Pobre”, Benori, “Luiz-Mal-de-

juiz da 4.a
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OS ESTUDANTES E O CASO
dos Estudantes do Amazonas, em conversa com a nossa reportagem, informaram

eminente criminalista do Sul do País – Evandro Lins ou Celso Nascimento – para,
criminosos.

unionistas.
RESSALVA DE JORGE CORRÊA PINTO
seguinte telegrama:
o

do corrente

porquanto encontro-me ausente de Manaus há mais de 20 dias, tratando de meu

diÁrio dA tArdE – 9 dE fEvErEiro dE 1952 (SÁBAdo)

AindA o MASSACrE dE dELMo PErEirA
Delmo Pereira foi massacrado horripilantemente e, contra isso, imediatamente

transporte do SSU para a Central de Polícia, o que deixou os criminosos choferes à
vontade para cometer o hediondo trucidamento daquele jovem, que teve início com
ao plano sinistro dos carrascos, especialmente Sílvio de Oliveira, estancou no
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de novo chefe, o tenente-coronel Luiz Pinheiro, dos assassinos de Delmo Pereira,
a

Vara Criminal

de prestarem depoimentos.
CRIME DE CAMPOS SALES

chofer José Honório. O tenente-coronel Luiz Pinheiro promete que envidará todos os
do qual existe tremendo mistério.
FALARÁ O VIGIA
Na próxima semana, também, ao que estamos informados, seguramente a Polícia
ouvirá o depoimento do vigia Antônio Firmino da Silva, que se encontra em leito da
do crime da estrada de Campos Sales.

o jornAL – 10 dE fEvErEiro dE 1952 (doMingo)

urgE SEjA dESvEndAdo o MiStÉrio quE EnvoLvE o CriME
dA EStrAdA dE CAMPoS SALES – quE fALE o vigiA!

Antônio Firmino da Silva, da Serraria Pereira, e a morte do chofer José Honório Alves
da Costa. Por ambos os crimes, como se sabe, assumiu inteira responsabilidade o
alguém, conforme se supõe.
A POLÍCIA CONTINUARÁ APURANDO

teria sido trucidado inocentemente.
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GRAVE DENÚNCIA
Nos corredores da Polícia, soubemos que, quando ocorreu o assalto a uma ambulância
que seguia rumo à Santa Casa de Misericórdia, o enfermeiro da referida ambulância
teria comunicado o fato às autoridades, apontando, inclusive, o nome de um dos
conduzia Delmo do SSU para a Central de Polícia.
CONTINUA EM LIBERDADE UM DOS ASSASSINOS

esperando-se que nas próximas 24 horas esse perigoso elemento esteja nas grades,
em companhia dos demais assassinos de Delmo.
AMANHÃ, POSSIVELMENTE, O VIGIA FALARÁ AO CHEFE DE POLÍCIA
Campos Sales será, certamente, o do vigia da Serraria Pereira. Segundo soubemos,
interrogado, Antônio Firmino da Silva teria feito sinal com os dedos, indicando terem

OUTRAS PISTAS
“Pirulito” e “Tambaqui” bebendo cerveja em companhia de Delmo, na tarde do dia

Eduardo Ribeiro, já depois de trucidado Delmo, anunciando ter sido assassinado o
estudante.
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diÁrio dA tArdE – 11 dE fEvErEiro dE 1952 (SEgundA-fEirA)

CHorAM E riEM oS ASSASSinoS
enlutar tantos lares e envolvê-los na dor e na tristeza; Manaus, esta cidade pacata de
e luto...
ainda no mistério do crime de José Honório, que criou na mentalidade falida de
uma cela.
O repórter foi, assim, levado mais pela curiosidade de saber como aqueles homens

Se criminosos há que ainda andem às soltas, gozando, embora com a consciência
perturbada, a liberdade, aqueles mais infelizes ali já se encontram à espera da

sete criminosos, para lá levados pelo crime do dia 5, havia se suicidado. Apressamos
mais os passos e eis a verdade: o povo, na rua, em frente à Penitenciária do Estado,
aguardava os pormenores do suicídio de Sílvio Alves de Oliveira – aquele que, como
entregou-se ao julgamento divino, usando os punhos de sua rede para matar-se.
FRENTE A FRENTE COM OS CRIMINOSOS
viu-se, de pronto, frente a frente com os vinte e seis monstros, os quais, uns com
respondendo aquilo que lhes era perguntado.
FALA “TAMBAQUI”
O primeiro a ser abordado foi o autor da trama, o já bastante conhecido “Tambaqui”
um indivíduo mau, iniciou o relato de sua história dizendo:

no rapaz, pois, enquanto os demais no local do crime se encontravam eu estava
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revólveres. Quando sair daqui, espero fazer uma viagem e, depois de passar uns dois

de todos, agradeceu, à entrada da penitenciária, ao bom tratamento dispensado aos
criminosos pelas autoridades da rua Marechal Deodoro.
FALA “PIRULITO”, O MONSTRO EM CORPO DE MENINO
O segundo a ser abordado foi “Pirulito”. Informado dos nossos propósitos assim falou:

E chorando e rindo ao mesmo tempo, “Pirulito” foi relatando a sua história, deixando
transparecer um cinismo deslavado, num perfeito acordo entre risos e lágrimas, o
que caracteriza o seu espírito de monstro que hoje se encontra entre as paredes de
uma cela. Espera, embora daqui a longo tempo, dali sair e só lamenta sair velho.
O seu cigarro se queimava e se apagava pelas lágrimas que lhe corriam dos
olhos. Passados esses momentos, porém, ele, o cínico “Pirulito”, conversava
se transformara num perigo à sociedade.
OUTRO MONSTRO: MANUEL CRUZ
Num impressionante contraste de criminoso e inocente, Cruz, o julgador implacável

pôde fazer, pois os punhais e facas caíam sobre o corpo do jovem, como pedradas.

O MONSTRO QUE IA CASAR
Outro monstro, que estava entre o altar de uma igreja, onde ia se casar, e entre a
cela seis.
igreja onde fui me confessar juntamente com minha noiva, de lá saí e me entreguei
ao impulso do crime, levado pelo espírito de curiosidade. Ia me casar no outro dia, e
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Isso demonstra que a veia do crime irrompeu nas suas entranhas e como verdadeiros

Deixamos a penitenciária convictos de que os vinte e seis algozes de Delmo Pereira
deixaram de ser criaturas humanas para serem simplesmente monstros, que se

MISSA EM SUFRÁGIO DA ALMA DE DELMO PEREIRA
Manaus, a missa de 7.o dia, em sufrágio da alma de Delmo Pereira, chacinado por um
grupo de criminosos choferes, na maioria, já recolhidos a Penitenciária do Estado,
completamente, todos levando a Delmo Pereira à sua homenagem e a sua saudade,
e o seu protesto surdo, contra os seus assassinos.
Os estudantes, para conservar bem alto e indelevelmente a memória de Delmo

o

Dia, de Delmo Campelo Pereira – 11-2-52. Lembrai-vos

de monstruosos assassinos, na noite de 5 de fevereiro de 1952. Os estudantes do

PARA O CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA

Delmo Pereira, rezaram pelo eterno descanso da sua alma.
CONGRATULAÇÕES DO GOVERNADOR COM OS ESTUDANTES
Amazonas, acadêmico Phelippe Daou, ao Palácio Rio Negro, para tratamento de
se com os estudantes amazonenses pelas homenagens prestadas a Delmo Pereira
matadores daquele estudante.
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PROTESTA A COLÔNIA AMAZONENSE NO RIO
Estado, recebeu, do Rio de Janeiro, assinado por vários amazonenses ali residentes,
o telegrama abaixo:
“Revoltados com o bárbaro assassinato do jovem Delmo Pereira, sendo protagonistas
covardes bandidos e tendo como palco a cidade de Manaus, onde vive um povo
descivilizada, sem autoridade mantedora da ordem, do respeito e, principalmente,
protesto e acusamos como maior responsável pela morte do jovem Delmo a Polícia
sem resistência e sem escolta policial, o corpo inanimado, sob efeitos de composto
químico, à sanha assassina dos terríveis fascínoras, sabedores de haver o mesmo
remédio sido ministrado a Delmo Pereira.”
(a) Pedro Nunes, Roberto Pereira Filho, Carlos Pereira, Jorge Nunes, Luiz Igrejas
Lopes, Fernando Igreja Lopes, Alberto Bandeira, Durval Coelho Bentes, José Silva,
Walfredo Oliveira, Evaldo Marques, Elpídio Tapajós, Mário Isaac Sahdo, Adaltair
Bezerra, Jorge Lima, Gutemberg da Costa Brito, Carlos Morais, Walter Trancoso,
Antônio Figueiredo, Alberto Nunes, José Mateus, Luiz Weber Antony Farias, Luiz
Garcia, Marcos Aurelio e muitos outros.
REINÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES EM TORNO DO CRIME DE CAMPOS SALES
O tenente-coronel Luiz Pinheiro, em palestra com a nossa reportagem, informou
massacre de Delmo Pereira. E logo que se cumpra essa parte do rumoroso caso que
de “Campos Sales”.
AS DECLARAÇÕES DO SARGENTO MEDEIROS
o

sargento do Exército, Jorge Chaves de Medeiros, que foi citado nos depoimentos

também, levando em sua companhia um sargento do Exército”; do segundo, “Que

despertada quando por ali passaram os primeiros carros dos criminosos, mas, depois,
como outros carros, seguindo os primeiros, rodassem por aquela avenida em grande
para a estrada de Flores, que no caso era o de “Puxa-Faca”; que logo após, o chofer
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massacre se realizaria ali; que chegando ao atalho da estrada que dá para a “Colônia
dos Franceses”, encontrou nada menos de dez carros estacionados e que logo
tomando um dos carros, viu que a Polícia cercava uns cinco carros somente, porque
os demais já haviam fugido; que saltando do carro que o conduzia, apresentou-se
ao seus superiores que no local chegaram logo após, dizendo nada havia feito para
evitar o trucidamento de Delmo, porque estava desarmado.

desferido por “Puxa-Faca”.
ORDENS DA POLÍCIA
O tenente-coronel Luiz Pinheiro informou, também, à nossa reportagem, que
distribuiu ordens a todas as subdelegacias do interior, para aprisionarem todo e
qualquer chofer que por ali forem encontrados, foragidos das autoridades, em

DR. EDGAR MACEDO PROCURADO PELOS CHOFERES PARA DEFENDER A
CAUSA DOS COMPANHEIROS – NEGOU-SE, ENTRETANTO, O CAUSÍDICO
passada, foi procurado, por um grupo de choferes, o Dr. Edgar Macedo, o qual foi
presos, implicados no trucidamento do jovem Delmo Pereira.
com aquele advogado, o qual declarou que em hipótese alguma aceitará a causa.
poderei aceitar a causa que me foi solicitada, uma vez que ela é completamente
Assim, como claramente pode-se notar, é mais um eminente causídico que se recusa
a defender aos bárbaros motoristas envolvidos na tragédia do dia 5 do corrente.
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o jornAL – 12 dE fEvErEiro dE 1952 (tErçA-fEirA)

no judiCiÁrio o ProCESSo ContrA oS ASSASSinoS dE
dELMo

Vinte e sete dos monstros que assassinaram Delmo Pereira já se encontram na

Agora, quando já concluídos os processos dos desumanos matadores de Delmo

inocentes estejam prisioneiros.
DUVIDOSA A PARTICIPAÇÃO DO CHOFER “BATARÁ”
Como já dissemos anteriormente, os verdadeiros culpados apontam uns e outros de
conhecido por “Batará”, que, por acusado, se encontra preso na Central de Polícia.

que de real se sabe sobre o chofer “Batará”. Assim, conseguimos apurar que “Batará”,
encontrava-se jogando dominó na mercearia “19 de Janeiro”, situada no canto das
ruas Codajás com Waupés, desde as 19h30 até às 22h15, quando sua esposa foi

77

PRESOS MAIS DOIS IMPLICADOS NO CRIME

de Manacapuru e, chegando à Bela Vista, na Colônia Agrícola Nacional – Cana, lá

pretensões e já sabendo do que ocorria aqui em Manaus, comunicaram imediatamente
o fato ao delegado daquele município, o qual, inteirado do caso, foi ao encontro dos

massacre de Delmo Pereira e isso vem patentear a fuga de ambos para fora de nosso

CIRCULARÁ “O CENTRO”
hoje, o jornal
estabelecimento de ensino, assassinado barbaramente por um grupo de choferes.

Estadual é merecedora do nosso integral apoio, pois vem patentear que a mocidade,

JUSTO APELO AO DIRETOR DO DEE
Informaram à nossa reportagem que o diretor do Departamento Estadual de
de ontem, em virtude de terem comparecido à missa de 7.o Dia, em sufrágio da alma
do jovem Delmo Pereira.
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diÁrio dA tArdE - 12 dE fEvErEiro dE 1952 (tErçA-fEirA)

fALou o vigiA

e o jovem Delmo Pereira, acusado como seu matador, trucidado pelos choferes na
“Colônia dos Franceses”.
Promotoria da Capital para os devidos estudos e as providências cabíveis, o chefe
de Polícia se empenha em elucidar o crime da estrada do Campo Sales, para o que

SOLICITADA A PRISÃO PREVENTIVA
Como já se encontrassem prontos os processos movidos contra os choferes,
envolvidos no massacre do Delmo Pereira, que relacionaremos mais a frente, o

de-Vida”, Jorge de Souza, Artur de Souza, vulgo “Manguita”, Francisco Ribeiro dos
Santos, vulgo “Toba-de-Vaca”, Benori Alencar Linhares, Aurino do Espírito Santo
Silva, vulgo “Santo-Pobre” e Mário Ribeiro de Souza, vulgo “Mário Trezentos”, que se
encontra preso no município de Manacapuru.
CONFIRMADA A PRISÃO DE “MÁRIO TREZENTOS”
O Jornal de hoje, encontram-se presos no município de
Manacapuru os indivíduos Mário Ribeiro de Souza, mais conhecido por “Mário

abaixo transcrevemos:

o

exercício”.
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Suplente de Delegado, em

FALOU O VIGIA FIRMINO
advogados Ligier Herculano Barroso e Almério de Souza Pinto, do Dr. Hosannah da

ainda se encontra bastante abalado.

bastante cansado, o chefe de Polícia resolveu, de acordo com o médico de Antônio
Firmino, Dr. Madureira de Pinho, suspender o interrogatório até à próxima quinta-

DETIDO O OUTRO VIGIA DA SERRARIA PEREIRA
Braga, também vigia da Serraria Pereira e contra quem pesam graves suspeitas.
feito, quando Firmino se dirigia para a serraria, viu uma pessoa pelo lado de dentro
seja elucidada a verdade dos fatos, tentando a Polícia se empenhar a fundo para
desvendar esse mistério, no qual talvez ele esteja envolvido.
O DIRETOR DO DEE ATENDEU AO NOSSO APELO
um dos nossos repórteres que jamais teve o propósito de prejudicar aos estudantes,
dia em que foi celebrada a missa de Delmo Pereira, deles cortou o ponto. Adiantou
e que só veio a tomar conhecimento da falta daqueles funcionários quando os
solucionou o caso, tornando sem efeito o seu ato, mesmo porque foi um dos primeiros
a se insurgir contra a barbaridade dos choferes que assassinaram a Delmo Pereira.
Péres Sobrinho.
QUANDO SERÃO JULGADOS?
Em fontes merecedoras de crédito, soubemos que os assassinos de Delmo Pereira
como principal acusador o Dr. Domingos de Queiroz, representante do Ministério
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o jornAL – 13 dE fEvErEiro dE 1952 (quArtA-fEirA)

MAiS dEZ CriMinoSoS SErão rECoLHidoS À PEnitEnCiÁriA
do processo dos frios matadores de Delmo Pereira já foram encaminhadas ao juiz
Adolfo, Aluísio e Renato, que muito concorreram para o término deste trabalho, com
o qual se viram às voltas por alguns dias.

corrente.
Com culpa formada, na penitenciária já se encontram 26 dos matadores de Delmo
Pereira e mais dez esperam, na Central de Polícia, serem recambiados também
da “Colônia dos Franceses”. Esses dez choferes, cujos processos já se encontram
Ernesto Roessing, juiz da 4.a Vara Criminal.
DETIDO “MAL-DE-VIDA”

Contra “Mal-de-Vida”, no entanto, nada há apurado de verdadeiro, recaindo sobre
o mesmo apenas algumas suspeitas, pelo que o chefe de Polícia determinou a sua

PRESO MAIS UM IMPLICADO NO MASSACRE
À tarde de ontem, foi apresentado, preso, às autoridades encarregadas do inquérito

mesmo o segurado quando estava sendo surrado pelos seus algozes.
Nada mais fez do que isso, pois, vendo que havia muita gente no local, se afastou do

crime, pelo que comunicou o fato ao delegado de Flores, que entregou o criminoso
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A SITUAÇÃO DO CHEFE DE POLÍCIA
Em conversa, ontem, em seu gabinete de trabalho, o chefe de Polícia deixou escapar

Ontem, por exemplo, à sua residência foi a esposa de um chofer criminoso e ali, perante

jovem Delmo Pereira.
NÃO CIRCULOU “O CENTRO”
O estudante Agnelo Balbi, diretor de
ontem, conforme estava determinado.
AUXÍLIO AOS ESTUDANTES
A campanha encetada pelos estudantes desta Capital para angariar numerário com

em sigilo.

Estudantes ou mesmo se dirigir à Casa do Estudante, na rua Barroso, n. 267, onde se
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o jornAL – 13 dE fEvErEiro dE 1952 (quArtA-fEirA)

AindA o LinCHAMEnto dE dELMo PErEirA
RIO, 12 (Asapress) – Constando que o criminalista Evandro Lins teria sido
contra os choferes que trucidaram, em Manaus, na semana passada, o estudante
Delmo Pereira, de 18 anos de idade, em vendeta ao assassinato de um motorista
pelo referido menor, a reportagem procurou ouvir os conhecidos advogados do

impulsos da massa enfurecida. Crimes dessa natureza só podem ser apreciados à

apenas individual de cada um dos envolvidos no crime e daí o interesse que os
julgamentos dessa natureza sempre despertam”.
NOTA DA REDAÇÃO: É estranhável que o eminente criminalista Evandro Lins e o seu

Pereira, um dos referidos causídicos.

diÁrio dA tArdE – 13 dE fEvErEiro dE 1952 (quArtA-fEirA)

tudo fArÁ A PoLÍCiA PArA ELuCidAr o CriME dA EStrAdA
dE CAMPoS SALES

Bulhões, que se encontram presos no município de Manacapuru. Agora, preocupamse as autoridades policiais com o assassinato de José Honório, que foi encontrado
morto na estrada do Campos Sales e tem como principal acusado o malogrado jovem
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SÃO REINICIADAS AS DILIGÊNCIAS
apurar o crime da estrada de Campos Sales, ocorrido na madrugada do dia 31 de
do massacre do principal personagem, o jovem Delmo Pereira, que se confessou

CHEGARÃO HOJE OS PRISIONEIROS

Hipólito Bulhões, choferes implicados no massacre de Delmo Pereira e, tomando
conhecimento dessa ocorrência, o chefe de Polícia providenciou a ida para ali

de Polícia.
O VIGIA FIRMINO FALARÁ AMANHÃ
propósito de interrogar o vigia Antônio Firmino, achou, tendo em vista o estado
da pouca melhora do mesmo, deixar de fazer o seu interrogatório, pois as poucas

SERÃO PRONUNCIADOS AINDA HOJE
que se encontram presos na Central de Polícia, uma vez que o Dr. Domingos de
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o jornAL – 14 dE fEvErEiro dE 1952 (quintA-fEirA)

CELSo nASCiMEnto ACEitou o ConvitE dA uEA

seguinte nota:

do estudante Delmo Pereira, os criminalistas Evandro Lins e Celso Nascimento,
se o julgamento no decurso do mês de maio do corrente ano”.
COOPERAÇÃO EFICIENTE DAS ASAPRESS
Ontem mesmo, a Asapress respondeu, em dois telegramas. O primeiro diz o seguinte:

as despesas de sua viagem ou viagens que terá de fazer. Quanto a Evandro Lins,
Celso Nascimento vai entender-se com ele, pois que funcionam juntos, e ainda hoje
esperamos poder informar Manaus”.
Explicando o assunto, mais detalhadamente, informa o segundo telegrama da
Asapress:
agência, do advogado Celso Nascimento, a seguinte carta: ‘Sr. diretor da Asapress.
Pereira. Aceito o honroso convite. Dispenso honorários, pedindo apenas, que me

RESPONDERÁ A UEA
ao advogado Celso Nascimento, agradecendo o seu gesto elogiável para com os
estudantes do Amazonas e informando que está providenciando a sua passagem,

SUBSCRIÇÃO PÚBLICA
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REUNIÃO DE PRESIDENTES DE ÓRGÃOS DE CLASSE

a viagem do criminalista Celso Nascimento.

o jornAL – 14 dE fEvErEiro dE 1952 (quintA-fEirA)

CHEgArAM PrESoS A MAnAuS MAiS doiS iMPLiCAdoS no
MASSACrE dE dELMo
da nossa Polícia, os indivíduos Mário Ribeiro de Souza, vulgo “Mário Trezentos”, e
Município de Manacapuru, de onde chegaram à tarde de ontem, escoltados pelos
agentes Rosas e Nina e por um guarda-civil, na lancha “Pedro Bacelar”.
A HORA DA CHEGADA
Cerca das 15h, por um telefonema, o tenente-coronel Luiz Pinheiro foi informado da
José dos Inocentes. Foi ao local aquela autoridade, acompanhada de vários agentes
e também de nossa reportagem, tendo tomado as devidas providências e mandando
incomunicáveis, ao xadrez. Determinou ainda aquela autoridade que o comissário
vez que para o seu companheiro já havia sido providenciada.
MOTIVOS DA FUGA
Joana Teles Loureiro de Souza, esposa de Mário Ribeiro de Souza, que acompanhou
seu esposo em sua fuga, a qual nos declarou que seu marido pretendia fugir, pois
se encontrava temeroso de que lhe acontecesse alguma coisa. Para isso, convidou
Cristo, na noite de sexta-feira.
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PARA ONDE IAM?

apropriada para a longa viagem, pelo que resolveram alugar outra mais confortável,
As autoridades de Bela Vista, porém, já avisadas do que se passava nesta Capital,

Polícia tomou as devidas providências.
APREENDIDO UM DOS PUNHAIS ASSASSINOS

os dois choferes na noite do massacre as quais, já bem lavadas, ainda apresentavam
Delmo Pereira.
SERÃO RECOLHIDOS À PENITENCIÁRIA
dos choferes que se encontram presos na Central de Polícia, e também de “Mário

NOVAMENTE HOJE SERÁ OUVIDO O VIGIA
de Pinho, médico do vigia José Firmino, hoje, mais uma vez, este será ouvido e as suas
Portuguesa. O depoimento do vigia Firmino, conforme já é do conhecimento de
pessoas no local quando o mesmo foi agredido. Aguardemos, pois...
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o jornAL – 14 dE fEvErEiro dE 1952 (quintA-fEirA)

união doS EStudAntES do AMAZonAS
sangrentas ocorrências que culminaram com o massacre do jovem Delmo Campelo

em prendendo e fazendo recolher à penitenciária os bárbaros e selvagens matadores
daquele estudante, na “Colônia dos Franceses”;

justa, merecida e irrecorrível dos cruéis assassinos de Delmo Pereira;

trucidadores daquele estudante, e daí reprovarem o procedimento de indivíduos

rápido ao processo contra os carniceiros de Delmo Pereira, para que sejam julgados
Manaus, 13 de fevereiro de 1952.

Serrano – Diretório dos Estudantes da Escola Técnica de Comércio Solon de Lucena
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diÁrio dA tArdE – 14 dE fEvErEiro dE 1952 (quintA-fEirA)

rECoLHidoS À PEnitEnCiÁriA MAiS trÊS CriMinoSoS
dos choferes implicados no massacre da “Colônia dos Franceses”, toma novas
Firmino, na Serraria Pereira, procurando inquirir o mesmo vigia que se encontra

transparecer nada, até que surjam os resultados completos das mesmas, sobre o
crime do chofer José Honório.
TENEBROSAS DECLARAÇÕES
cobrador de ônibus implicado no massacre de Delmo Pereira porque nele tomou

com vida, tendo também esmurrado Delmo várias vezes; confessou ter visto o chofer

isso foi até sua residência, onde mudou de roupa e tentou enterrar a camisa que
remorso. Refugiou-se, depois, no hospício, onde passou três dias e três noites, até
que foi preso pelo subdelegado de Flores e encaminhado à Central de Polícia. Note-

NÃO PÔDE FALAR O VIGIA

92

TRÊS IRMÃOS RECOLHIDOS À PENITENCIÁRIA

CAMPANHA ESTUDANTIL
de angariar numerário para arcar com as despesas com a vinda do criminalista Celso
de Delmo Pereira, vários estudantes andam com lista pelas ruas, os quais podem
ser procurados por todos os interessados em colaborar com a campanha. Na Casa

o jornAL – 15 dE fEvErEiro dE 1952 (SExtA-fEirA)

37 CriMinoSoS EStão rECoLHidoS À PEnitEnCiÁriA
Ainda o velho assunto do crime dos choferes que desumanamente massacraram o
jovem Delmo Pereira, à noite do dia 5 do corrente. Conforme vimos informando os
nossos leitores dos mínimos detalhes do volumoso processo, agora, quando já está
quase terminado o trabalho da Polícia naquilo que lhe compete, encontram-se ainda
de-Vida”, ambos, choferes envolvidos também no assassínio de Delmo Pereira.
RECOLHIDOS À PENITENCIÁRIA

levados às 12h também de ontem, acham-se recolhidos àquele presídio 37 choferes,
de Alencar, Benori Alencar Linhares, Mário Ribeiro de Souza, Newton Almeida
Aurino do Espírito Santo Silva.
ATO DE ENTREGA DOS PRISIONEIROS
diretor da penitenciária, Dr. Geraldo Pinheiro, usou da palavra o tenente-coronel
Luiz Pinheiro, chefe de Polícia, manifestando o seu contentamento pela maneira
como os acusados se houveram durante o seu inquérito e dizendo que, daquele
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comportassem da melhor forma possível. Enquanto isso, vários detentos choravam
copiosamente. Depois, chamados um por um, foram os mesmos recolhidos às celas,

CONTINUA A CAMPANHA ESTUDANTIL

diÁrio dA tArdE – 15 dE fEvErEiro dE 1952 (SExtA-fEirA)

MAiS doiS iMPLiCAdoS SErão EnCArCErAdoS
chefe de Polícia teve oportunidade de nos informar que os criminosos do massacre
do jovem Delmo Pereira, ocorrido na noite de 5 de fevereiro, se encontram nas

suicidou-se naquele presídio.

diÁrio dA tArdE – 16 dE fEvErEiro dE 1952 (SÁBAdo)

CriME ContrA A LiBErdAdE HuMAnA
trucidamento do jovem Delmo Campelo Pereira. O deputado Cléo Bernardo, na
o seguinte discurso:
“Em Manaus, na semana passada, o ginasiano Delmo Pereira assassinou um
motorista, tendo deixado em estado grave o vigia do estabelecimento industrial
do seu pai. Depois disso, esse infeliz estudante foi raptado e trucidado, de maneira
bárbara, por mais de quinze companheiros do desventurado chofer. Evidentemente:
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e

,

despersonalizado.

precisam também ser apontados como bestas, como gente recalcada, fugida da selva
do Corpo de Bombeiros, dois médicos, chamados a trabalharem como peritos,

daquilo que a lei nem de leve permite, isto é, o emprego dessas drogas denominadas
segredos, as suas taras, todo o seu mundo interior.

Penal moderno reconheceu e consagrou, como princípio universal, intangível e
indeturpável, a irresponsabilidade do homem sem autogoverno, sem consciência
plena da sua vontade.

ou testemunha, por meio das tais substâncias farmacodinâmicas, cujos efeitos foram
previstos pela psiquiatria. Mas, para consolo do homem civilizado, para consolo

“Assim, terminada a guerra, quando injetaram

no colaboracionista Henri

condenou esse requinte policial contra o livre arbítrio. No processo judicial, ao ser
, como processo ao menos de
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defendendo o direito de Henri Cens ser tratado como pessoa humana, muito embora
fosse nazista, despudorado e traidor da pátria. Ora, é preferível matar logo, matar

“Ninguém, seja quem seja, pode ser coagido, desta ou daquela forma, a depor contra
si próprio, sobretudo quando, por estar privado da plenitude das suas faculdades,
desconhece ou contesta que o direito à verdade é limitado, é controlado pelo direito

negando ou deturpando a verdade:

(Ninguém é obrigado

V.Exas. o seguinte requerimento, em defesa da liberdade humana:
nesta Casa, requer que, ouvido o Plenário, esta Assembleia proteste contra o
emprego da narcoanálise no estudante Delmo Pereira, telegrafando ao governo

diÁrio dA tArdE – 16 dE fEvErEiro dE 1952 (SÁBAdo)

MAiS quAtro CriMinoSoS SErão rECoLHidoS À
PEnitEnCiÁriA
Mais uma vez, voltamos a nos referir ao caso dos choferes, que já foi minuciosamente

Polícia, onde as autoridades encarregadas do inquérito trabalham intensamente a
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NEGA TERMINANTEMENTE A SUA PARTICIPAÇÃO
Um dos implicados, cujo nome é José

Aguiar, nega, teminantemente, a sua

isso mesmo, será recolhido à Penitenciária do Estado.
SOLICITADA A PRISÃO PREVENTIVA

Silva, Joaquim Vieira da Mota e José Aguiar, em conformidade com a lei e incursos
no art. 121, parágrafo 2.o, incisos III e IV, combinados com o art. 25, do Código de

diÁrio dA tArdE – 19 dE fEvErEiro dE 1952 (tErçA-fEirA)

dECrEtAdA A PriSão PrEvEntivA dE MAiS 11 CHofErES

EM AÇÃO A JUSTIÇA
Concluído o numeroso processo instaurado na Polícia Central, foi o mesmo enviado

de Carvalho, vulgo “Vinagre”.
CHEGA O MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA
o

Distrito Criminal, entregando ao tenente-

Ernesto Roessing, juiz de Direito da 5.a Vara, contra 11 choferes envolvidos na brutal
tragédia de Delmo Pereira.
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A LISTA DOS CRIMINOSOS

Fernandes Prata, Ercílio Ambrósio da Silva (Besouro), Odivaldo Lessa de Farias

SOLICITADO O APOIO DA POLÍCIA MILITAR
Para escoltarem os choferes até à Penitenciária do Estado, o coronel Pinheiro
solicitou uma patrulha da Polícia Militar do Estado e um ônibus da Inspetoria do
dez prisioneiros, já que, conforme dissemos acima, Manuel Ferreira de Carvalho, o

DOIS CHOFERES EM LIBERDADE

Benito Lopes Lima.

o jornAL – 20 dE fEvErEiro dE 1952 (quArtA-fEirA)

rECoLHido À PEnitEnCiÁriA o CHofEr “vinAgrE”
Conforme foi publicado ontem, no
, com abundância de detalhes,
o Dr. Ernesto Roessing, juiz de Direito da 5.a
de 11 choferes envolvidos no massacre de Delmo Pereira, dos quais um deles, o
efetuou para o cumprimento da ordem emanada do Juízo da Vara Criminal.
Recolhidos ao presídio da avenida Sete de Setembro os demais choferes implicados
de Carvalho, conseguindo prendê-lo ontem mesmo, à tarde. Às 17h, uma escolta
conduzia o “Vinagre” à penitenciária, onde foi fazer companhia aos seus colegas
Pereira, na noite de 5 do corrente mês.
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diÁrio dA tArdE – 20 dE fEvErEiro dE 1952 (quArtA-fEirA)

A CASA dE dEtEnçAo EStÁ ABArrotAdA
estabelecimento, Dr. Geraldo Pinheiro, entrevistou-se com o juiz de menores, Dr.

O Dr. Geraldo Pinheiro manifestou ao juiz de menores que necessita daquele local

diÁrio dA tArdE – 21 dE fEvErEiro dE 1952 (quintA-fEirA)

doS EStudAntES Ao Povo
defesa dos bandidos que massacraram Delmo Pereira, na noite inesquecível de 5 do

sendo, o convite ao eminente criminalista Celso Nascimento, já aceito por este para
propósito mesquinho e rasteiro de menosprezar os nossos causídicos, como alguns,
de todas as camadas sociais e provocar um choque entre advogados e estudantes.
do trucidamento de Delmo Pereira trouxeram aos estudantes a sua solidariedade
espontânea, foram consultados, com antecedência, sobre o convite ao Dr. Celso
Nascimento e todos o aplaudiram, tendo em vista a sua especialidade em matéria

Em face disso e, considerando que os dois mais conhecidos criminalistas de Manaus
– Drs. Nonato de Castro e Manuel Barbuda, professores da Faculdade de Direito do
Amazonas e advogados militantes há anos – aceitariam, como já aceitaram, segundo
o jornal
, o patrocínio da defesa dos assassinos de Delmo Pereira pela sua
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Manaus, 21 de fevereiro de 1952
– C. E. Plácido Serrano – Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito – Diretório dos

o jornAL – 22 dE fEvErEiro dE 1952 (SExtA-fEirA)

MAiS uM CHofEr PArA A PEnitEnCiÁriA
O Dr. Ernesto Roessing, juiz de Direito da 5.a
Delmo Campelo Pereira, na noite de 5 do corrente.

implicados naquele massacre.
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o jornAL – 28 dE fEvErEiro dE 1952 (quintA-fEirA)

oS ASSASSinoS dE dELMo PErEirA nEgArAM PErAntE A
juStiçA
Conforme anunciamos, teve início no dia de ontem o sumário de culpa dos choferes

Francisco Ribeiro dos Santos e Luiz Azevedo da Silva (Luiz-Mal-de-Vida).

choferes Luiz José Aguiar, José Cesário de Oliveira, Aurino do Espírito Santo Silva,
Jorge de Souza, Benjamin Perpétuo de Souza e Benori Alencar Linhares.

o jornAL – 29 dE fEvErEiro dE 1952 (SExtA-fEirA)

ContinuAM oS CriMinoSoS MEntindo no triBunAL
pelo trucidamento de Delmo Pereira na “Colônia dos Franceses”. O primeiro a
depor foi José Cesário de Oliveira, que, seguindo o exemplo dos inquiridos no dia
própria consciência, de haver planejado e levado a termo o massacre de um homem
Mais tarde, foram ouvidos também os criminosos Luiz José Aguiar, (C.-de-Vidro),
Aurino do Espírito Santo Silva (Santo-Pobre), Benjamin Perpétuo de Souza e

espontânea vontade, perante as autoridades policiais, como bem frisou o assassino
Ludgero Sarmento (Carioca), interpretando o pensamento de todos, ao ingressar na

Dizem que os advogados de defesa pretendem sustentar a tese de autoria incerta.
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o jornAL – 29 dE fEvErEiro dE 1952 (SExtA-fEirA)

juStiçA inAPELÁvEL
impetrou uma ordem de
um dos implicados no frio e bárbaro massacre do estudante Delmo Pereira. O
a
Câmara do Tribunal

Arnoldo Carpinteiro Péres e secretariada pelo bacharel Ophir de Castro, e que contou
foi a ordem de
seguinte: “Contra o parecer do subprocurador-geral do Estado, foi denegada a ordem
impetrada”.

responsabilidades. Um gesto elogiável, que o povo jamais esquecerá.
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o jornAL – 1.o dE MArço dE 1952 (SÁBAdo)

rEPELidAS PELo CHEfE dE PoLÍCiA AS ACuSAçÕES doS
MAtAdorES dE dELMo PErEirA
Porque vários choferes, envolvidos no assassinato do estudante Delmo Pereira,
tenente-coronel Luiz Pinheiro, chefe de Polícia, que esteve à testa dos interrogatórios
realizados na Central, onde os criminosos confessaram os seus crimes que abalaram
aquela autoridade, prontamente, assim falou à nossa reportagem:
“É de se lamentar que esses implicados num hediondo crime, que aqui na Polícia

caluniada como arbitrária, é de se lamentar, repito, que estejam, agora, quando já
uma coisa que confessaram e está gravada nos autos. Por tudo isso, vou aguardar
e, principalmente, os repórteres credenciados junto à Polícia, para o que solicitarei

pelo chofer “Carioca” no dia em que os primeiros implicados foram recolhidos à
“isso bastava como um comprovante do cinismo dos bárbaros matadores de Delmo
Campelo Pereira”.

o jornAL – 1.o dE MArço dE 1952 (SÁBAdo)

ASSASSinoS E MEntiroSoS
estudante Delmo Pereira, na “Colônia dos Franceses”. Porém, aqueles que assistem
diariamente ao interrogatório desses criminosos, feito pelo Dr. Ernesto Roessing, juiz
da 5.a
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Hipólito Bulhões e Mário Ribeiro de Souza, vulgo “Mário Trezentos”, fugiram após
o crime e foram capturados no município de Manacapuru. A Polícia encontrou no
poder deles um punhal e umas roupas manchadas de sangue. “Por que fugiram, se

e, para explicar o sangue encontrado na sua camisa, disse que era sangue de boi...
Venâncio Feliz da Costa e Joaquim Vieira da Mota nem sequer sabem explicar por
comédia: uma que chora e outra que ri. Daí...

o jornAL – 2 dE MArço dE 1952 (doMingo)

ACuSArão CoM CELSo nASCiMEnto oS PErvErSoS
MAtAdorES dE dELMo
Apurou nossa reportagem que os estudantes do Amazonas já convidaram e foram
Lindoso, Carlos de Almeida Barroso, David Alves de Melo, Manuel Otávio Rodrigues
de Souza, Ivan Silva, Aderson Dutra, José Milton Caminha, Mário Ypiranga Monteiro,
o criminalista Celso Nascimento, comporem a bancada que auxiliará o promotor

A CHEGADA DE CELSO NASCIMENTO
A propósito da chegada do advogado Celso Nascimento a Manaus, os estudantes
a data exata será divulgada com antecedência, para que todos os jovens e o brioso

105

MISSA DE 30.o DIA
Remédios, a missa de 30.o dia, em sufrágio da alma do estudante Delmo Pereira. E,

o jornAL – 2 dE MArço dE 1952 (doMingo)

ConfESSArAM
Augusto Lemos. O chofer Ribeiro de Carvalho confessou ter conduzido o estudante
Delmo em seu carro, alegando que foi obrigado por outros choferes a proceder assim,

depoimento na Polícia era verídico e que foi prestado de livre e espontânea vontade.
Acusou o assassino José Cesário de Oliveira de ser um dos ocupantes do automóvel

criminosos. Assumiram a responsabilidade de seus atos. Essa, especialmente, deverá

Faca”, “Carioca”, “Santo-Pobre” etc. Portanto, é justo que cada um confesse a parte

o jornAL – 4 dE MArço dE 1952 (tErçA-fEirA)

ContinuA o dESfiLE doS CHofErES no triBunAL
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de acordo em esquecer os nomes dos culpados, atraindo sobre si a responsabilidade

a parte que lhes coube.
Os advogados defensores apresentaram a defesa prévia dos implicados no assassinato

Francisco Felismino.

o jornAL – 5 dE MArço dE 1952 (quArtA-fEirA)

nAdA SABEM oS CHofErES SoBrE o MASSACrE dE dELMo...

“Colônia dos Franceses”.

previsto, porém, que os verdadeiros responsáveis pelo massacre tratariam de

descer sobre os que se negam a falar a verdade o peso das leis penais que condenam
a cumplicidade. Um homem foi massacrado e as provas reunidas até agora apontam
diretamente os assassinos.

até à hora presente trará como consequência o pronunciamento pela cumplicidade

Francisco Felismino, Luiz Albano da Costa e Artur de Souza – que depuseram no dia

a

Vara.

107

diÁrio dA tArdE – 5 dE MArço dE 1952 (quArtA-fEirA)

o Povo não ESquECE o MASSACrE dE dELMo PErEirA

massa, à missa de 30.o Dia que, em sufrágio da alma daquele jovem, os estudantes

o

dia, de Delmo Campelo Pereira – 5/ 3/ 52 – Lembrai-vos

monstruosos assassinos, na noite de 5 de fevereiro de 1952.”
Os estudantes do Amazonas rezam pelo teu eterno descanso, Delmo.

o jornAL – 6 dE MArço dE 1952 (quintA-fEirA)

ProtESto doS EStudAntES ContrA oS MAtAdorES dE
dELMo PErEirA
Ontem, às 20h30, quando completava exatamente um mês que Delmo Pereira fora
selvagemente arrancado do convívio de seus parentes, amigos e colegas por um
grupo de choferes que o trucidaram, a mocidade amazonense, tendo à frente os
na Igreja dos Remédios a missa de 30.o dia pelo descanso da alma daquele jovem,

O PÚBLICO RESPEITA O PESAR DOS GINASIANOS

nossas casas de diversões, tal como no dia em que o estudante Delmo Pereira fora
Acesas as velas em todo o perímetro do ginásio, os estudantes dirigiam-se aos
homenagem que prestavam a Delmo Pereira, tendo sido imediatamente atendidos
em suas pretensões.
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GRANDE CONCENTRAÇÃO
Realizada a primeira parte do programa elaborado pelos estudantes, houve uma
Danilo Silva, Agnelo Balbi, Ernando Marques e Leovegildo Ramos, todos solicitando

OS CHOFERES TENTAM DESFAZER O COMÍCIO

carro marca “Studebaker” tentou fazer o mesmo, batendo, brutalmente, em um
consequências.
que por sinal é ginasiano, solicitando calma aos estudantes em geral. O estudante

o jornAL – 6 dE MArço dE 1952 (quintA-fEirA)

tErMinArÁ AMAnHã o dESfiLE doS CHofErES

puderam evitar que o Dr. Ernesto Roessing fosse acumulando as provas contra eles.
Os seis criminosos que depuseram ontem também se refugiaram no silêncio da

a dignidade própria de homens civilizados.
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o jornAL – 7 dE MArço dE 1952 (SExtA-fEirA)

joSÉ CESÁrio dE oLivEirA toMou o PuLSo dE dELMo E
diSSE: “EStÁ Morto!”
Dos quarenta e cinco choferes implicados no assassinato de Delmo Pereira que
prestaram depoimento perante o Dr. Ernesto Roessing, os de Orlando Marreiro

Pereira do Nascimento, Newton Almeida Palmeira, Francisco de Souza Marques e

massacre de Delmo e acrescentou que viu o chofer José Cesário de Oliveira tomar o
Outro depoente que impressionou ao Dr. Ernesto Roessing pela veracidade de suas
na delegacia de Polícia, onde indicou os choferes “Pirulito”, “Cesário”, “Puxa-Faca”,
“Manuel Cruz” e “Carioca”, como os principais autores do interrogatório e massacre
ser menor de idade o Dr. Ernesto Roessing determinou que fosse transferido da
Penitenciária do Estado para o Quartel da Polícia Militar.

e 5.a
Varas, conseguiu ouvir 47 depoentes em poucos dias. O referido magistrado lutou
a

equívoco, que conseguiu o seu propósito.
As provas reunidas durante o sumário permitem assegurar ao povo que os assassinos
Nonato de Castro e Milton Asensi patrocinaram os acusados e o Sr. Morgado foi o

o jornAL – 8 dE MArço dE 1952 (SÁBAdo)

A dEnÚnCiA do ProMotor ContrA oS CHofErES
Pelas circunstâncias especiais que o precederam, o crime da “Colônia dos Franceses”
tempos. Porque, em realidade, no dia 5 de fevereiro próximo passado, os olhos
da humanidade voltaram-se assombrados para a cidade de Manaus, esperando a
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a marcha dos fatos. Por isso, resolvemos incluir em nossos comentários de hoje os
sobre a pena que corresponde aos criminosos da “Colônia dos Franceses”.
Os acusados Ludgero Sarmento, vulgo “Carioca”; Manuel Rodrigues Cruz; Antônio
Azevedo da Silva, vulgo “Luiz-Mal-de-Vida”; José Cesário de Oliveira e Severino

Porém, todos eles têm a pena agravada pelo parágrafo 2.o
tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum.

da coautoria “quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a
este cominadas”. Portanto, o juiz pedirá uma pena base para cada um dos implicados,
a qual poderá ser atenuada ou agravada de acordo com a responsabilidade que cabe
a cada um.

o jornAL – 8 dE MArço dE 1952 (SÁBAdo)

CELSo nASCiMEnto CHEgArÁ AMAnHã
bandeirante da Panair do Brasil, chegará neste domingo a esta cidade o criminalista

CONVITE DOS ESTUDANTES AO POVO
O brilhante advogado carioca desembarcará no aeródromo da Ponta Pelada e, dali,
virá até ao porto das catraias, no bairro de Educandos, onde tomará a lancha “Pedro
o conduzirá ao

de Manaus, onde os estudantes e o povo em geral prestar-
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convidam as autoridades e o povo a comparecerem ao desembarque do Dr. Celso
Nascimento, no
, visto como eles, estudantes de todos os estabelecimentos
aos choferes que trucidaram o jovem Delmo Pereira, em respeito ao compromisso de

diÁrio dA tArdE – 10 dE MArço dE 1952 (SEgundA-fEirA)

EM MAnAuS CELSo nASCiMEnto
a esta Capital o eminente criminalista Celso Nascimento que, a convite dos estudantes
Delmo Pereira.

Estado, coronel Carlos Palma Lima; o vice-presidente da Ordem dos Advogados,

autoridades e pessoas gradas.
GRANDE CORTEJO AO HOTEL AMAZONAS
Do campo da Ponta Pelada, o criminalista Celso Nascimento foi conduzido ao Hotel
Amazonas, onde se encontra hospedado, tendo-o acompanhado grande cortejo
da cidade até àquele hotel onde, à sua chegada, grande massa popular aplaudiu-o
calorosamente.
ESTUDARÁ O PROCESSO
Logo à tarde de hoje, o Dr. Celso Nascimento avistar-se-á com os advogados que, sob
no poder de nossas autoridades judiciárias.
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o jornAL – 11 dE MArço dE 1952 (tErçA-fEirA)

“o rESuLtAdo do juLgAMEnto rEvELArÁ o grAu dE
CuLturA do AMAZonAS”
a esta cidade, como já divulgou o
, o brilhante criminalista Celso
Nascimento, que, aceitando um convite dos estudantes do Amazonas, auxiliará na

CONCORRIDO O DESEMBARQUE DO BRILHANTE CRIMINALISTA
O desembarque de Sua Senhoria ao aeródromo de Ponta Pelada, embora o seu
aparelho tenha chegado antes da hora marcada, foi concorrido, a ele comparecendo
representante do governador do Estado, tenente-coronel Carlos Palma Lima; o chefe
dos Advogados, Dr. Castro Monte, representantes da classe dos choferes, inclusive
pessoas gradas.
ENTREVISTANDO CELSO NASCIMENTO
Abordado momentos após a sua chegada no Hotel Amazonas, onde se encontra
hospedado, o brilhante advogado carioca recebeu a reportagem em entrevista

a que pertenciam os criminosos, cumprimentaram-me, desejando-me bom êxito,
fazendo votos que os acusados sejam punidos, exemplarmente”.
CRIME BÁRBARO
Dando suas impressões sobre a chacina de Delmo Pereira, disse-nos o Dr. Celso
Nascimento:
foi tremenda. Aguardam o resultado do julgamento que revelará o grau de cultura do
está sendo feito com toda a técnica, sob a presidência de um juiz perfeito, como
o Dr. Ernesto Roessing, professor de Direito, acatado como um verdadeiro mestre.
sociedade de Manaus”.
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BANQUETE DE MONSTROS
Para concluir sua palestra com os jornalistas, acentuou o renomado criminalista:

juiz-presidente pronunciará os acusados, os autores e coautores do crime, isto é, os
que mataram e os que ajudaram a matar. Se existe, na lista dos 50, algum inocente,
Delmo Pereira foi trucidado por um bando de monstros”.
ENTREVISTA COM OS ADVOGADOS LOCAIS
avenida Sete de Setembro, o Dr. Celso Nascimento avistou-se com os advogados

TEM SIDO MUITO VISITADO
O Dr. Celso Nascimento tem sido bastante procurado por elementos de todas as
camadas sociais, notadamente estudantes, em seu apartamento no Hotel Amazonas,
com os quais tem realizado interessantes palestras.
EM NOSSA REDAÇÃO O CRIMINALISTA
Na noite de ontem, em companhia do Dr. Manuel Otávio Rodrigues de Souza e do
o criminalista Celso Nascimento honrou-nos com a sua visita, em agradável conversa
com os nossos redatores. Ele aproveitou a oportunidade, também, para agradecer as
referências elogiosas que os nossos Diários têm dedicado ao seu nome.

diÁrio dA tArdE – 11 dE MArço dE 1952 (tErçA-fEirA)

HoMEnAgEAdo o CriMinALiStA PELo triBunAL dE juStiçA
Ele percorreu todas as dependências daquele suntuoso palácio e, quando chegou à
sala de sessões dos desembargadores – que se encontravam reunidos para julgar

ângulos, o processo contra os matadores de Delmo Pereira.
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PROCESSO BEM FEITO
Às primeiras horas da tarde, a nossa reportagem abordou o Dr. Celso Nascimento,

contra o bando de criminosos que trucidou o desventurado estudante Delmo Pereira.

impressionante processo, com toda a clareza, os interrogatórios dos covardes, os
depoimentos das testemunhas e os laudos periciais. Todo certo o exame cadavérico

que, hoje mesmo, poderia assumir, na minha cidade, qualquer cargo da mais alta
como conhecedor seguro da matéria processual. Compreendo, perfeitamente, que
a minha assistência é mais uma homenagem que os estudantes querem prestar à

MERECE APLAUSOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
criminalista:
“É bem possível que este processo, algum dia ou daqui a alguns anos, chegue ao
a prova do mais alarmante e hediondo crime que abalou o País. Finalmente, quero
cidade hospitaleira e boa”.
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o jornAL – 14 dE MArço dE 1952 (SExtA-fEirA)

PrEStou dEPoiMEnto o dr. MAnuEL dA roCHA BArroS

primeira vez, em caráter de assistente da promotoria, o eminente criminalista Celso

Iniciados os trabalhos, o Dr. Ernesto Roessing, concedeu a palavra ao Dr. Manuel
da Rocha Barros, ex-chefe de Polícia, testemunha convocada para ser ouvida. O
depoente relatou, pormenorizadamente, a parte que lhe coube nos acontecimentos
de 5 de fevereiro passado, na sua qualidade de chefe de Polícia, ao tempo em que
Expôs, com clareza de discernimento, as providências que tomou ao ter conhecimento

rumoroso processo.
Ao iniciar-se, o Dr. Nonato de Castro tomou a palavra para ressaltar o fato de que

campainha, pedindo silêncio.
do Dr. Celso no processo e o Dr. Nonato de Castro replicou, que se considerava

aos acontecimentos que deram origem ao processo.

Quanto a “Pirulito”, o declarante manifestou que o acusado havia estado envolvido
promotor, o Dr. Rocha Barros passou a responder as da defesa, prolongando-se o

enorme interesse em conhecer o Dr. Celso Nascimento. Entre os acusados que
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fotógrafo do nosso jornal preparava-se para bater as chapas.

o jornAL – 18 dE MArço dE 1952 (tErçA-fEirA)

ProSSEguiu ontEM A inStrução CriMinAL do ProCESSo
ContrA oS MAtAdorES dE dELMo
implicados no crime da “Colônia dos Franceses”, prestou depoimento, ontem, na

volumoso processo. Declarou o depoente que, a pedido do chefe de Polícia, realizou
interrogatórios e que, a pedido do Dr. Rocha Barros, efetuou algumas prisões, entre
elas, a de “Mala-Velha”, “Bigode”, “Carioca” e outros.

empurraram o menino em cima de mim”.

Mais tarde, foi interrogado pela promotoria, que perguntou ao depoente se alguns

Barbuda, Nonato de Castro e Milton Asensi.

119

diÁrio dA tArdE – 19 dE MArço dE 1952 (quArtA-fEirA)

o AgEntE ELiZEu idEntifiCou CESÁrio quAndo A
AMBuLÂnCiA foi ArroMBAdA
agente de Polícia que acompanhava o estudante Delmo Pereira na ambulância do
Pronto-Socorro quando o mesmo era conduzido para a Central de Polícia, sendo
Vargas. Presentes o Dr. Ernesto Roessing, juiz da 5.a Vara Criminal; Drs. Nonato de
Castro, Manuel Barbuda e Milton Asensi, advogados dos choferes implicados; Azemar

O QUE DECLAROU O AGENTE ELIZEU MOREIRA
Assim falou o agente Elizeu Moreira, ao ser interrogado: “Por volta das 20h do
prestando guarda ao jovem Delmo Pereira, ali chegou o agente Luiz Bastos e me
convidou a acompanhar aquele estudante até à Central de Polícia. Prontamente,
carro estancaria em frente à portaria daquele estabelecimento, saltando alguém,

UMA PERGUNTA DE FRANCISCO LOTIF

IDENTIFICOU JOSÉ CESÁRIO DE OLIVEIRA

perfeitamente o chofer José Cesário de Oliveira e, depois, nada mais consegui
tomado as necessárias providências, encaminhando-se para a avenida Eduardo
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SERÁ OUVIDO O SR. MANUEL RODRIGUES
Perante o Sr. Ernesto Roessing, juiz da 5.a Vara Criminal, será ouvido, às 14h do dia
Socorros de Urgência, arrolado como testemunha, porque viajava na ambulância
quando Delmo Pereira foi sequestrado pelos choferes na noite de 5 de fevereiro

diÁrio dA tArdE – 19 dE MArço dE 1952 (quArtA-fEirA)

oS EStudAntES ConfiAM nA Ação dA juStiçA
Estudantes Secundários do Amazonas realizou-se sábado, no Colégio Estadual do
Amazonas, em desagravo aos matadores do estudante Delmo Pereira, ex-aluno
daquele estabelecimento de ensino.
os estudantes Oscar Carneiro, Ernando Ferreira Marques, Henrique de Carvalho Leal,
Geraldo Dias, Aníbal Teixeira de Souza, Armando Menezes, Agnelo Balbi, Francisco

Os oradores puseram a massa popular – que se localizou em grande trecho da avenida

como os ginasianos e demais estudantes souberam manter uma elegância sem par

da palavra os vários oradores da noite. Encerrou o comício monstro o estudante

rua Marechal Deodoro, que tem sido digna de todos os elogios, mesmo porque,
brilhantemente à testa dos assuntos que dizem respeito à sua responsabilidade.
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o jornAL – 22 dE MArço dE 1952 (SÁBAdo)

“gAvião” rEConHECEu “CArioCA”
do processo instaurado contra os choferes acusados como responsáveis pelo
trucidamento do estudante Delmo Pereira na “Colônia dos Franceses”. A testemunha
Domingos de Queiroz e dos advogados da defesa, Drs. Manuel Barbuda, Nonato de

choferes que assaltaram a ambulância, pois, viajava no interior desse veículo quando

Pedro Paulo de Farias dava-lhe um pontapé”.
apontou com o dedo para o lugar onde estava sentado Ludgero Sarmento e disse:
Disse que o Dr. Carlos Frederico, diretor do hospital, telefonou para o chefe de
teve ciência disso pelo próprio Dr. Frederico.

EM MANAUS, O CRIMINALISTA ALOÍSIO NELSON

Nelson iniciou seus estudos no atual Colégio Estadual do Amazonas.

122

o jornAL – 26 dE MArço dE 1952 (quArtA-fEirA)

CESÁrio ConfESSou SuA PArtiCiPAção no truCidAMEnto
dE dELMo
Cesário de Oliveira resolvera confessar a parte que lhe coube nos acontecimentos

Levado o acusado ao Tribunal, o Dr. Ernesto Roessing prestou-se a ouvi-lo, convidando
o Dr. Milton Asensi, que se achava ocasionalmente no local, a presenciar o ato. O

Apesar de seus protestos, o Dr. Ernesto Roessing iniciou o interrogatório do réu, o
anteriormente, porque os companheiros disseram que o depoimento do Tribunal era
estava esperando um ônibus na avenida Sete de Setembro, quando viu uma grande
nesse instante, notou que a ambulância saía e, por curiosidade, seguiu até à avenida

que recebeu uma forte pancada e caiu, vendo que Delmo passava por cima dele,
conduzido por várias pessoas, sendo levado para o carro “Hudson”, onde também
embarcou, acompanhado por Ludgero Sarmento, vulgo “Carioca”, Waldemar
Lemos, Benori Alencar Linhares e mais o chofer Eugênio Ribeiro de Carvalho, vulgo
“Bigode”, que guiava o veículo; que, durante a viagem, “Carioca” puxou um punhal

Franceses”, vinham vários carros e que alguém perguntou onde estava o “homem”.
“Bigode”, acompanhado por Waldemar, voltou daquele lugar.
imediatamente. Em vista disso, resolveu seguir o carro que levava Delmo, o qual parou
murros e pontapés até um local onde todos pararam; que, naquele local, “Carioca”
José Honório, e Delmo respondeu que contaria tudo; que Delmo confessou que seus
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respondido que perguntasse a Muniz que ele sabia. Acrescentou que se aproximou
para ouvir melhor, vendo que Delmo limpava o sangue que lhe saia do nariz com a
esquecer-se de tomar nota do nome de José Alberto numa caderneta.
para a Polícia, sendo ouvida uma voz que aconselhava matá-lo. Cesário declarou
voltasse vivo, faria o mesmo com outro colega deles; que um chofer chamado
“Santo-Pobre” puxou de uma faca e Cruz tomou-lhe a arma, entregando-a, para
evitar a morte do estudante, empurrando aos que se aproximavam, mas, vendo que

perguntou se estava morto e ele respondeu: “Mataram o homem”.

foi preso quando voltara no carro de Cruz, guiado pelo chofer Silas, e, mais tarde,
Raimundinho e, ao chegar lá, encontrou o Dr. José Antunes sentado na cadeira do
salvá-lo, nem mesmo o “Pudico”.

por ele, contrariando a vontade de Bastos. O Dr. Ernesto Roessing determinou que
o chofer José Cesário de Oliveira fosse transferido da Penitenciária do Estado, como

124

125

diÁrio dA tArdE – 28 dE MArço dE 1952 (SExtA-fEirA)

“CArioCA” ACuSA joSÉ ALBErto CoMo SEndo o MAtAdor
dE dELMo
Toma novos rumos o sumário da culpa dos choferes implicados no trucidamento do
estudante Delmo Campelo Pereira, ocorrido na noite do dia 5 de fevereiro passado. Os
na Polícia Central, com riqueza de detalhes, como ocorreu o assalto à ambulância do
perante o juiz da Vara Criminal, Dr. Ernesto Roessing, obedecendo, segundo tudo
indica, a um plano dos advogados de defesa, que pretendiam caracterizar a autoria
todos, mais ou menos culpados.

primeiro depoimento prestado perante o juiz Ernesto Roessing, Cesário confessou
Ludgero Sarmento, vulgo “Carioca”.
LUDGERO SARMENTO PRESTA NOVO DEPOIMENTO
Seguindo o exemplo de José Cesário, Ludgero Sarmento, vulgo “Carioca”, requereu,
contar a verdade. O Sr. Ernesto Roessing, que está dirigindo o sumário de culpa,
depois de convocar os Drs. Nonado de Castro e Manuel Barbuda, advogados dos
audiência realizada na Penitenciária do Estado.
“NÃO

ESTOU

PROCURANDO

INOCENTAR

NEM

ACUSAR

MEUS

COMPANHEIROS”
Estas foram as palavras iniciais de “Carioca”, que assim prosseguiu: “O que desejo
pois estou disposto a contar a verdade. Sabem todos que, no dia 5 de fevereiro, eu
que ia acontecer. Cesário me informara que já estava tudo combinado com Sílvio
carro de Cesário e fomos até à casa de um ferreiro, no canto da avenida Joaquim
Nabuco com a rua dos Barés, onde se encontravam dois revólveres para consertar,

Casa esperar a chegada da ambulância. Quando lá chegamos, Cesário avistou o carro
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encontramos o chofer José Aguiar, vulgo “C.-de-Vidro”, a quem Cesário recomendou
que aguardasse, pois ele ia avisar outros companheiros. (Nesta parte, “Carioca”

SÍLVIO DE OLIVEIRA COMBINADO COM CESÁRIO
Cesário dar duas sirenadas antes de a ambulância sair do Pronto-Socorro, conforme
o próprio Cesário lhe revelara, quando os dois, Cesário e Sílvio conversaram à tarde

do Pronto-Socorro, dez minutos antes da ambulância sair dali, bateu no ombro de
Cesário e lhe perguntou o que havia, tendo Cesário lhe respondido que talvez Delmo
se encontrasse no Pronto-Socorro. Esse guarda, isso me revelou aqui dentro da

SÍLVIO DE OLIVEIRA CUMPRIU COM A PROMESSA

duas sirenadas combinadas e, no local onde a ambulância foi solta, já se encontrava

O ASSALTO DA AMBULÂNCIA
Delmo e, juntamente com outras pessoas, o carregou para dentro de um carro

saiu do carro escoltado por mim, Cesário e Benori”.
Solicitado a citar os nomes das pessoas que tomaram parte no assalto da ambulância,
Souza, Francisco de Souza Marques (X-9), Aurino do Espírito Santo (Santo-Pobre),

“Carioca”, prosseguiram os trabalhos.
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APONTADO JOSÉ ALBERTO COMO MATADOR DE DELMO

fardado presente no local do crime e que deu a primeira facada em Delmo, pelas
do revólver que Manuel Cruz lhe apontava, citara, como seus companheiros no crime

a jogou para o mato. Mais tarde, depois de muito trabalhar, vim a saber que esse

viram no local”.
CRUZ NÃO DISPAROU NENHUM TIRO

Interrogado quem eram os principais responsáveis pela morte de Delmo, “Carioca”
adiantou: “Responsabilizo, como principais responsáveis pela morte de Delmo:

ambulância – tentou agredi-lo. O Dr. Geraldo Pinheiro, diretor da penitenciária,

o jornAL – 30 dE MArço dE 1952 (doMingo)

novo dEPoiMEnto do CHofEr “x-9”
chofer implicado no massacre de Delmo Pereira, e que se encontra recolhido à
Penitenciária do Estado, havia solicitado ao Dr. Ernesto Roessing para que o ouvisse,
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NONATO DE CASTRO ACONSELHOU FRANCISCO DE SOUZA A NEGAR

isso, fui aconselhado pelo Dr. Castro, num dia que ele esteve aqui na penitenciária.

CESÁRIO ARRANCOU DELMO DA AMBULÂNCIA

depois de abrir a porta, arrancou Delmo de dentro e, em companhia de outros, o levou

os dedos de Delmo, exigindo sempre que ele contasse quem o acompanhou no crime
de José Honório”.
“O NEGÓCIO É NÃO LEVÁ-LO COM VIDA”

preso pela Polícia.
“PUXA-FACA”, O ABRIDOR DO PEITO DE DELMO

limpou a faca na areia e jogou-a no mato”.

129

O DR. NONATO DE CASTRO ACONSELHOU A TODOS QUE NEGASSEM

negassem o seu depoimento prestado na Polícia, quando falassem no Tribunal. No

a verdade ele iria pedir ao juiz para que o ouvisse novamente”.
OUTRO CONSELHO DO DR. NONATO DE CASTRO

do caso, revelando, como se vê, muitos pontos que ainda estavam encobertos,
transformando assim, completamente, aquilo que já estava mencionado e indicando

diÁrio dA tArdE – 31 dE MArço dE 1952 (SEgundA-fEirA)

ProSSEguE A inStrução CriMinAL do ProCESSo ContrA
oS MAtAdorES dE dELMo PErEirA
do massacre de Delmo Pereira, o Dr. Ernesto Roessing, juiz da Vara Criminal, que
Francisco Ribeiro dos Santos, vulgo “Toba-de-Vaca”, o jornalista Umberto Calderaro
Dada por aberta a audiência, presentes os Drs. Domingos de Queiroz, promotor
Roessing ouviu a 7.a testemunha de defesa, o jornalista Umberto Calderaro Filho, que
declarou, entre outras coisas de menor importância a respeito do caso, que viajou
no carro de Francisco Ribeiro dos Santos, vulgo “Toba-de-Vaca” das 17h às 19h10, do
dia 5 de fevereiro, dia do massacre de Delmo Pereira. Quanto aos acontecimentos
A 8.a testemunha, o tenente Hiran Farias, do Exército Nacional, declarou que “depois
de ser informado do massacre de Delmo, dirigiu-se ao quartel do 27.o BC, onde,

trabalhou durante toda a noite, isto é, das 21h em diante. Somente mais tarde é que
soube possuir o chofer o apelido de “Toba-de-Vaca”.
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Quanto à 9.a
19h30 e depois de ir ao bairro de Adrianópolis, deixou o mesmo às 20h.

diÁrio dA tArdE – 31 dE MArço dE 1952 (SEgundA-fEirA)

rEPrESEntArão ContrA o dr. ErnESto roESSing
implicados no massacre de Delmo Pereira que, por sua livre e espontânea vontade,
pediram para ser ouvidos e prometeram relatar a verdade, a nossa reportagem teve
conhecimento de que os Drs. Raimundo Nonato de Castro e Manuel José Barbuda,
que patrocinam a causa da maioria dos acusados recolhidos à penitenciária, iriam

esconderam o seu propósito, adiantando mesmo que essa medida do juiz, Dr. Ernesto
ser convidada quando da audiência noturna em que foi ouvido o chofer Francisco de
Souza Marques, vulgo “X-9”.

o jornAL – 1.o dE ABriL dE 1952 (tErçA-fEirA)

dESCoBErtA A idEntidAdE do SoLdAdo EnvoLvido no
MASSACrE dE dELMo
Rosa, comandante do destacamento da FAB, nesta Capital, e procurou saber o que

soldados do destacamento, porque ele estava fora daqui, em gozo de férias. Quanto
às providências a serem tomadas a respeito desse soldado, ainda nada de concreto
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o jornAL – 1.o dE ABriL dE 1952 (tErçA-fEirA)

ABAndonAdo À SuA PrÓPriA SortE o CHofEr “x-9”
Dr. Manuel Barbuda, vinha patrocinando a causa de todos os choferes envolvidos

aconselhado a negar muita coisa a respeito do crime de que é acusado.

diÁrio dA tArdE – 1.o dE ABriL dE 1952 (tErçA-fEirA)

grAvE inCoMPAtiBiLidAdE EntrE o CHofEr “x-9” E oS drS.
nonAto dE CAStro E MAnuEL BArBudA
O processo dos choferes implicados no trucidamento de Delmo Pereira tem dado

Ludgero Sarmento, vulgo “Carioca”, o qual, evidentemente, procurou vingar-se das
patrocinadores dos réus.
Entretanto, este tem sido o processo das surpresas e, no dia 29, o chofer Francisco de

Barbuda e Nonato de Castro resolveram entregar ao juiz instrutor do processo, Dr.

requerer o seguinte:
de nenhuma forma, têm interesse em impedir por qualquer meio, direto ou indireto,

funcionários e guardas da Penitenciária do Estado.
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dos acontecimentos relacionados com a morte do estudante Delmo Pereira. Essa
forma, o patrocínio de sua defesa, que vinha sendo exercido pelo signatários, com

havia conferido”.

que lhes tenha sido dada, mas, se discordam. Os advogados apenas lamentam que

de quem, devendo orientar o processo, o desorienta e o tumultua, tomando

diÁrio dA tArdE – 2 dE ABriL dE 1952 (quArtA-fEirA)

ProSSEguE A inStrução CriMinAL do ProCESSo ContrA
oS MAtAdorES dE dELMo

Jânio de Holanda Cunha. Inicialmente, depois de prestar o compromisso de praxe, foi
ouvido o Sr. Nilson Gregório da Silva, a 10.a testemunha, que declarou: “Que na noite
de 5 de fevereiro, quando chegou ao bar Balalaika, no entroncamento da avenida
eles, o de nome José Aguiar. Quando dali saiu, porém, deixou o acusado conversando
A uma pergunta da defesa, que foi impugnada pela promotoria, o depoente
Prosseguindo, foi ouvida a 11.a testemunha, que depois de relatar alguma coisa
crime, pelas 18h30, viu José Aguiar conversando com outros rapazes no canto do
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Olímpico Clube, sem saber, porém, se de lá o mesmo saiu para outro lugar”. A 12.a e
Luiz Aguiar conversando com alguns rapazes, mais ou menos 18h30, no canto do

entre 19h e 20h daquele dia.
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diÁrio dA tArdE – 4 dE ABriL dE 1952 (SExtA-fEirA)

“SÓ dEuS SABErÁ o quE fAZEr dE MiM”
Nossa reportagem voltou a avistar-se, hoje, num encontro meramente casual,
com o velho vigia Antônio Firmino da Silva, da Serraria Pereira, quando o mesmo
lembrados da pessoa de Antônio Firmino e do terrível drama com ele ocorrido, pois
aquele trabalhador foi um dos personagens mais importantes dos monstruosos fatos
estudante Delmo Pereira. Foram acontecimentos que abalaram todo o País, com
em várias partes do mundo.

esquerdo está meio paralisado e o couro cabeludo apresenta brechas mal-fechadas,
que ainda lhe doem.

que fazer de mim”.
mesmo diz. Foi ao Sesi à procura de auxílio médico, e isso lhe foi concedido. Todavia,
robusta e é... paraibano.

diÁrio dA tArdE – 4 dE ABriL dE 1952 (SExtA-fEirA)

tEM novo AdvogAdo o CHofEr “x-9”
Juízo pelo chofer Francisco de Souza Marques, vulgo “X-9”, revelando alguma coisa
seu colega, Dr. Manuel Barbuda, patrocinadores da defesas dos choferes envolvidos,
como já mencionado, no crime da Colônia dos Franceses, comunicaram ao Dr. Ernesto

advogado do chofer.
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diÁrio dA tArdE – 4 dE ABriL dE 1952 (SExtA-fEirA)

não ALtErou A SituAção do CriMinoSo

do Exército, Esmeraldo da Silva, apresentado pelo chofer Luiz José Aguiar, conhecido
como “C.-de-Vidro”.
Depois de prestar o juramento de praxe, a 13.a testemunha, Esmeraldo da Silva,
iniciou seu depoimento declarando que, quanto ao crime, só veio ter conhecimento
por intermédio de outras pessoas.
“Naquele dia”, declarou a testemunha, “depois das 18h, ao saltar de um ônibus no
canto do bar Balalaika, vi o acusado conversando numa roda de amigos e, depois
Clube. Momentos depois, da porta da minha casa, notei um movimento de gente
vi mais Luiz José Aguiar”.

de hoje, o sargento Janson Holanda da Cunha e o soldado Elieser Joaquim Inácio, do

AUDIÊNCIAS DIÁRIAS
Ao que fomos informados, ao contrário de como vinha sucedendo, as audiências
diariamente, pois que ainda restam 27 para serem ouvidas. Essas audiências vinham
diariamente como já dissemos, esperando o Dr. Ernesto Roessing abreviar muito mais
do Estado, outros, ao Quartel da Polícia Militar.

o jornAL – 5 dE ABriL dE 1952 (SÁBAdo)

HojE, A MiSSA dE 60.o diA PELA ALMA dE dELMo
a missa de 60. dia em sufrágio da alma do jovem Delmo Pereira, massacrado na
Colônia dos Franceses, a qual é mandada celebrar pelos estudantes amazonenses.
a sua vontade e seu desejo de verem condenados os matadores daquele jovem.
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diÁrio dA tArdE – 9 dE ABriL dE 1952 (quArtA-fEirA)

dEfEndErÁ oS CHofErES CriMinoSoS
Choferes do Amazonas, do presidente do Sindicato dos Choferes e do Sr. Rosemiro
advogado no foro do Rio de Janeiro, que aqui vem, atendendo a um convite daquelas
para integrar a bancada de defesa.
Aproveitando a oportunidade, a nossa reportagem procurou ouvir esse causídico
que, prontamente, adiantou uma coisa sobre sua vinda a esta Capital. Inquirido

mestres na matéria”. Também informou o causídico carioca, ora nesta cidade, que
sua permanência aqui depende do tempo necessário para proceder a um estudo
completo do processo, que, aliás, é volumoso, depois do que somente voltará a

diÁrio dA tArdE – 12 dE ABriL dE 1952 (SÁBAdo)

LEvAntE doS EStudAntES ContrA uM gESto doS
CHofErES – AS ProvidÊnCiAS do CHEfE dE PoLÍCiA
EvitArAM doLoroSoS AContECiMEntoS

de Delmo Pereira. Vieram à rua numa passeata de protesto e se dirigiram à Central
de Polícia, onde exigiram providências das autoridades policiais, providências que

que se encontravam ao pé do “Judas” dos choferes, na avenida Eduardo Ribeiro,
Amazonas (CEA).
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deferência toda especial do seu diretor, deputado Josué Cláudio de Souza.

o jornAL – 24 dE ABriL dE 1952 (quintA-fEirA)

firMino não rEConHECEu oS CoMPAnHEiroS dE dELMo
Delmo Pereira, na trágica madrugada de 31 de janeiro, quando foi assassinado, na
estrada de Campos Sales, o chofer José Honório. O vigia da Serraria Pereira, Antônio
Firmino da Silva, agredido horas antes da morte de José Honório, era apontado como
apontar ou fornecer alguns indícios que levassem as autoridades à descoberta dos

ocorresse o seu restabelecimento.

(sem data) o interrogatório, ou seja, para quando

O VIGIA TEVE ALTA
Ontem, a reportagem do nosso Diário apurou que o vigia Antônio Firmino da Silva

A PALAVRA DO VIGIA

escurecimento da vista. Talvez seja debilidade”. O repórter observou o seu estado e
vários ferimentos completamente cicatrizados.
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minutos, mais ou menos. Quando voltou, dirigiu-se com passo vagaroso para o lugar
onde eu estava, como se quisesse dizer alguma coisa, porém, nada demonstrou que

nesse momento, recebi as pancadas”.

para O Jornal
apontador da serraria, tem me visitado várias vezes. Até agora, só recebi ajuda do
direito de acordo com as leis trabalhistas”.

prestadas à nossa reportagem. Resta saber se elas coincidem com o depoimento
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diÁrio dA tArdE – 9 dE MAio dE 1952 (SExtA-fEirA)

fugiu “PuxA-fACA”
Delmo Campelo Pereira, do xadrez do Quartel da Polícia Militar do Estado, onde
a
Vara Criminal,
desde o dia 2 de abril passado.

uma advertência às autoridades responsáveis pela tranquilidade do nosso povo;
com Delmo Pereira “o que se faz com um porco”.

telefone, todas referentes a regalias especiais que estariam sendo concedidas aos
detentos, aos matadores de Delmo, muitos dos quais estariam, inclusive, pernoitando
cabendo às autoridades averiguar sua veracidade.
NO QUARTEL DA PM AS AUTORIDADES
Quando a reportagem do

chegou ao Quartel da Polícia Militar do

Floriano Peixoto. Junto ao xadrez, existe uma garagem.
janela de regular tamanho para o lado da garagem. É de amplas dimensões, tendo
aparelhos sanitários e, logo depois, o dormitório.
OS COMPANHEIROS DE “PUXA-FACA”
Estavam com “Puxa-Faca”, no xadrez, os criminosos Ludgero Sarmento, vulgo
Alencar Linhares e o soldado Roberto Alves de Lima. Ao que apuraram as autoridades,
a fuga de “Puxa-Faca” ocorreu perto de meia-noite, quando chovia torrencialmente,
presumindo-se ter sido cuidadosamente planejada.
COMO OCORREU A FUGA
Para levar a efeito a sensacional fuga, “Puxa-Faca” (possivelmente ajudado pelos
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alavanca uma perna-manca de um metro e meio de comprimento. “Puxa-Faca” saiu
telhado e pulou do alto da parede que circunda o quartel para a rua José Paranaguá.
É necessário frisar que esta parede tem três metros de altura e, na parte superior,
criminoso solucionou, colocando, sobre as pontas de vidro, uma coberta.
A SENSACIONAL DESCOBERTA
A fuga foi descoberta ao amanhecer de hoje e, imediatamente, o tenente Francisco

parte lateral.
RIGOROSO INQUÉRITO NA POLÍCIA MILITAR
foi aberto rigoroso inquérito, para apurar as responsabilidades. Ademais, todos os
da Polícia Civil, para a captura do criminoso.
O QUARTEL NÃO OFERECE SEGURANÇA
Ouvido pela reportagem do nosso Diário, o coronel Manuel Corrêa da Silva declarou:
“Quero frisar que, quando o juiz Dr. Ernesto Roessing pediu-me para aceitar estes
minha primeira providência foi comunicar o acontecimento ao juiz competente.
AS PROVIDÊNCIAS DO CHEFE DE POLÍCIA
Procuramos ouvir a palavra do chefe de Polícia, tenente-coronel Luiz Pinheiro de
Uma diligência seguiu em lancha para o Baixo Amazonas e outra, em motor, foi
enviada para o rio Negro”.
FUGIU COM A AMANTE
Segundo apurou a reportagem, “Puxa-Faca” chegou depois da meia-noite à casa de
Alguns vizinhos da amante de “Puxa-Faca” informaram às autoridades que, dias
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A PALAVRA DO DR. ERNESTO ROESSING
Ouvimos também o Dr. Ernesto Roessing, juiz da Vara Criminal, que nos declarou

NADA VIRAM OS COMPANHEIROS DE “PUXA-FACA”
Os companheiros de “Puxa-Faca”, no xadrez do Quartel da Polícia Militar, interrogados
pelas autoridades, declararam nada ter visto. Falando sobre o comportamento do

ESCREVEU UM BILHETE AO JUIZ

Ernesto Roessing. Venho, por meio deste, pedir a V.Exa., se for possível, de chegar
até aqui a Polícia, que desejo falar com o senhor sobre o assunto do meu interesse.

DEIXOU UM BILHETE
“viajar pelo mundo afora”...
OUTROS DETALHES

visto na madrugada de hoje, já que “estavam dormindo”. Quanto ao soldado da PM,

A fuga de “Puxa-faca” torna evidente a necessidade da imediata transferência dos
demais criminosos do xadrez da Polícia Militar para a Penitenciária do Estado, bem

fugir para fora do Estado, conforme aliás anunciou sua amante, dias atrás, segundo
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o jornAL – 10 dE MAio dE 1952 (SÁBAdo)

dESConHECido o PArAdEiro dE “PuxA-fACA”
Conforme o
espetacularmente do xadrez onde se encontrava preso, no Quartel da Polícia Militar
a
Vara Criminal, Dr.
um dos matadores do jovem estudante Delmo Pereira, fato ocorrido na noite de 5 de
fevereiro do corrente ano.
“Puxa-Faca” e a falta de responsabilidade dos homens incumbidos da guarda do local
quando caía sobre a cidade copiosa chuva. As circunstâncias indicam claramente que
a fuga de “Puxa-Faca” foi previamente preparada, sendo estudados todos os detalhes,
inclusive a existência de cacos de vidros no muro que circunda o quartel, como prova

Cabe-nos ainda salientar a existência de uma perna-manca e um tubo no interior
do xadrez, objetos que serviram de alavanca para a abertura da passagem, pela
qual fugiu “Puxa-Faca”. Tais objetos, que se encontravam na garagem do Quartel
da Polícia Militar, certamente foram levados para o xadrez por alguém para tanto

de “Puxa-Faca” no intuito de fugir.
INQUÉRITO NA POLÍCIA
Como era natural, foram tomadas urgentes providências depois da fuga espetacular
de “Puxa-Faca”. Na Polícia, determinado pelo chefe de Polícia, foi aberto rigoroso
inquérito sob a responsabilidade do comissário Ramiro Menezes, auxiliado pelo

policiais para o interior do Estado, seguindo uma para o Baixo Amazonas e outra,
rio Negro acima, as quais levam a incumbência de trazer vivo ou morto o audacioso
“Puxa-Faca” por todos os lugares.
Perante o comissário Ramiro Menezes, prestaram depoimentos, à tarde de ontem,
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GRAVE ACUSAÇÃO CONTRA O SOLDADO ZACARIAS
preso por ter desertado da PM, e, juntamente com “Puxa-Faca”, Benori, “Pirulito”,
choferes, pois ele arranjaria uma chave, que entregaria a um deles. Neguei-me a

desejava fugir”.
NEGLIGÊNCIA OU CONIVÊNCIA DE ZACARIAS

FALA ZACARIAS DE OLIVEIRA

para dentro do xadrez”.
GRAVES ACUSAÇÕES CONTRA O TENENTE MENEZES

em conversa com o tenente Menezes. Em dias da semana passada, estando eu em

quando baixamos o rádio que ouvíamos. A meu pedido, o tenente Omar foi até ao
parentes do tenente Menezes”.
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A CANOA DA FUGA
Um fato que bem demonstra que “Puxa-Faca” fugiu numa canoa desta cidade, e
do qual teve conhecimento da nossa reportagem, foi o roubo de uma canoa no
igarapé do Educandos, pertencente ao Sr. Alexandre, vizinho de Georgina de Matos,

DEFININDO RESPONSABILIDADES

casas. O que acontece, adiantou o Dr. Geraldo Pinheiro, é que muitas vezes alguns

diÁrio dA tArdE – 10 dE MAio dE 1952 (SÁBAdo)

“PuxA- fACA” ContinuA EM LiBErdAdE

inclusive o comando da Polícia Militar, providenciaram minuciosas buscas por todos
os recantos da cidade, seguindo ainda duas caravanas para o interior do Estado, cujos

de sua amante Georgina de Matos.
PRÊMIO PELA CAPTURA DE “PUXA-FACA”

a captura do criminoso ou a quem conseguir prendê-lo. Esse prêmio é oferecido a
Delmo Pereira.
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FALHA A HIPÓTESE DA FUGA EM CANOA
fugido em canoa, desta Capital. Acontece, porém que logo após ter fugido do Quartel
da Polícia Militar, quando chovia copiosamente, “Puxa-Faca” foi até à residência de

HÁ PARTICIPANTES NA FUGA DE “PUXA-FACA”

vive gozando as delícias da liberdade e que deveria estar também dentro de uma
Ora, na noite da fuga, chovia copiosamente. Porém, “Puxa-Faca” saiu do xadrez e, na
residência de sua amante Georgina de Matos, trocou de roupa, a qual foi encontrada
completamente enxuta, do que se pode deduzir que “Puxa-Faca” foi transportado de
automóvel, dirigido por algum amigo, o qual deve ser procurado pela Polícia.
CONTINUAM OS INTERROGATÓRIOS
Na Polícia, onde há inquérito aberto, sob a presidência do comissário Ramiro Menezes,

o jornAL – 11 dE MAio dE 1952 (doMingo)

ondE AndArÁ “PuxA-fACA”?
Permanece no cartaz a audaciosa fuga do matador do estudante Delmo Pereira, o
da estrada dos Franceses, mostra a liberalidade que gozavam todos os que do crime
com seus colegas “Carioca”, “Pirulito”, Benori e “Toba-de-Vaca”, as delícias de uma

Essa consequência dos acontecimentos, que teve origem no assassínio do chofer
registrar mais a fuga de um dos maiores implicados, como seja “Puxa-Faca” o chofer
que abriu o corpo de Delmo.
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aconteceu com a fuga espetacular de “Puxa-Faca”, que deixou a todos em completo
com sua amante.
seus comparsas dentro e fora do Quartel da Polícia Militar, pois, quando debaixo
encontrada completamente enxuta. Eis, portanto, o resultado da displicência, da

de seus homens. Resta, portanto, um descuido da sorte, porque somente com isso é

diÁrio dA tArdE – 12 dE MAio dE 1952 (SEgundA-fEirA)

“PuxA- fACA” voLtA Ao CÁrCErE
Faca”, frio e bárbaro criminoso que abriu o corpo do jovem Delmo Pereira quando o
de 5 de fevereiro passado. “Puxa-Faca”, um dos mais acusados pelos seus próprios
de “Carioca”, “Pirulito”, “Tambaqui”, Cesário e outros.
seu crime, fugindo de forma assombrosa do xadrez onde se encontrava, juntamente
com “Pirulito”, “Carioca”, “Toba-de-Vaca” e Benori, no Quartel da Polícia Militar, na
madrugada do dia 9 do corrente.
de Polícia, prontamente tomou as providências, enviando diligências ao interior do

encontrava pescando.

149

o Sr. Salignac e com ele manteve breve palestra, informando que viajava do Purus
Feitas algumas compras, dirigiu-se para canoa.

Sr. Selevito, subdelegado da localidade, e providenciou guardas para manterem

Francisco Benevides e Adauto Nascimento. Entregue diretamente ao chefe de Polícia,

VALIOSA CONTRIBUIÇÃO DE “O JORNAL”
O Jornal que estampou em suas páginas
pelo senhor Plácido, residente naquela localidade, deu margem a que o estranho
indivíduo fosse reconhecido quando lá apareceu, antes mesmo que fosse preso pelo
Sr. Crizólito Salignac. Usaram, com essa pista, os homens que primeiramente viram

“NÃO HOUVE PARTICIPAÇÃO DE GENTE DE FORA”, DIZ “PUXA-FACA”

O PLANO DE FUGA
Nossa reportagem, que acompanhou atentamente todos os movimentos da Polícia

mais falar com minha família e, por isso, resolvi evadir-me. Muito contribuiu para a
ele me aconselhou a fugir e que contaria com a sua companhia.
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“Assim, preparando-me para essa fuga, empurrei um tubo pela grade para dentro

A CAMINHADA DE “PUXA-FACA”

muro, pulando para rua José Paranaguá. Desci a avenida Floriano Peixoto, subi a rua
segui pela avenida Joaquim Nabuco e dobrei na rua dos Andradas, indo até ao porto
das catraias, de onde atravessei para o Educandos. Do proprietário da catraia que
naquele bairro, fui até à casa da minha amante, depois de passar em frente da igreja
e do posto policial”.
comigo, no que fui atendido. Ela já me esperava a todo momento e logo que ali
cheguei, ela foi arrumando a roupa necessária para a fuga e descemos para o bairro
pelo igarapé de Educandos e rumamos rio Negro abaixo, viajando somente de noite.
Na altura do Ponta Pelada, paramos para descansar, escondendo-nos no igapó em
virtude de vir clareando o dia. Ao amanhecer, tornamos a nos esconder e, por volta das
15h, como Georgina Matos declarasse que estava com fome, entramos num igarapé
que dá para o lago do Puraquequara a procura de uma mercearia para comprarmos

FARÁ NOVAS REVELAÇÕES A RESPEITO DO CRIME
Quando foi transportado para a Penitenciária do Estado, “Puxa-Faca” solicitou ao

a verdade, apontando os elementos que viu no local do crime e quem nele tomaram
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RECEBERÁ O PRÊMIO
apontar uma pista ou prendesse “Puxa-Faca”. Esse prêmio coube, portanto, ao
inquérito.
RECOMPENSA AOS HOMENS QUE ESCOLTARAM “PUXA-FACA”

Selevito de Souza Duarte, Francisco Benevides e Adauto Nascimento foram, os

nossa Polícia.
A RECONSTITUIÇÃO DA FUGA

O Jornal.

o jornAL – 13 dE MAio dE 1952 (tErçA-fEirA)

A rEConStituição dA fugA dE “PuxA-fACA”
de ontem, a Polícia,
com o propósito de esclarecer em todos os seus detalhes a audaciosa fuga de “Puxana madrugada chuvosa de 9 do corrente. “Puxa-Faca” já disse tudo a respeito de sua
fuga e do plano para tal elaborado, dentro do xadrez, acusando todos os que ali se
encontram recolhidos, como sejam “Carioca”, “Pirulito”, “Toba-de-Vaca” e Benori,
além do soldado Roberto e, por isso mesmo, culpados.

se passar por um inocente, rosto baixo e semblante tristonho, tratando a todos
esquartejar como tentou fazer com Delmo, quando já agonizante.
possuído de espírito perverso, ainda teve a petulância de implorar às autoridades
chegar à Central de Polícia na tarde de domingo, ainda teve o descaramento de deixar
escapar aquilo que lhe vai ao espírito de frio e perigoso criminoso, declarando em
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se perfeitamente a técnica própria de quem está acostumado a fugir de prisões, à

demais prisioneiros. Para poder passar para dentro da garagem, teve ele também

de autoridades, curiosos e representantes da imprensa, veio corroborar às suas

NOVA CONFISSÃO DE “PUXA-FACA” PERANTE O JUIZ

Dr. Ernesto Roessing que lhe concedesse uma audiência para que pudesse confessar
a parte que lhe coube no trucidamento do estudante na Colônia dos Franceses. O juiz
nos seguintes termos:

obrigá-lo a confessar o nome de seus companheiros na morte de José Honório. Esses
comentários surgiram numa roda onde estavam alguns choferes, entre os quais,
ponto da avenida Eduardo Ribeiro, às 19h30. Permaneci por ali e, mais tarde, fui até

para a estrada dos Franceses; sabendo disso, resolvi ir até àquela estrada. Subi a
Eduardo Ribeiro, dobrei pela José Clemente, entrei na avenida Epaminondas e tomei

parei o meu, saltei e encontrei o sargento Medeiros, do 27.o BC, e um engraxate de

choferes. Calculo que parei o meu carro uns 500 ou 600 metros da ponte velha de

lhe onde estava o homem. Este me indicou o caminho e informou que Delmo já estava
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até ao local onde se encontrava Delmo, até onde fui acompanhado pelo engraxate.
Ao me dirigir para o local onde estava Delmo, muita gente já vinha voltando: lembroperto do local onde estava Delmo Pereira, encontrei-me com o chofer Manuel Cruz

com os outros colegas. Voltei correndo pela vereda e passei por várias pessoas que

da Polícia Militar insultado por meus colegas e porque desejava estar junto dos meus

diÁrio dA tArdE – 13 dE MAio dE 1952 (tErçA-fEirA)

MiLton ASEnSi ABAndonA o PAtroCÍnio dA CAuSA doS
CHofErES
Honório culminaram, na noite de 5 de fevereiro do corrente ano, com o trucidamento
do estudante Delmo Pereira, na estrada da Colônia dos Franceses. Este fato ocasionou
no suicídio do chofer Sílvio Alves de Oliveira.

que ocupou por vários dias as colunas dos jornais. Os choferes acusados como autores
se os advogados da defesa pretendessem defender a tese da autoria incerta. Depois,

Depois, silenciou por algum tempo. Porém, em uma noite destas, a cidade foi
da Polícia Militar e, novamente, o caso Delmo voltou ao primeiro plano dos jornais.
Entretanto, está perfeitamente evidenciado que passará muito tempo antes que
por exemplo, o Dr. Milton Augusto Asensi, um dos patronos dos choferes implicados
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Ernesto Roessing, o seguinte requerimento:
“MILTON AUGUSTO ASENSI, brasileiro, maior, casado, advogado inscrito na ORDEM
sito à rua Joaquim Sarmento, 27, sala três, onde poderá ser encontrado, vem, perante
V.Exa., expor e requerer o seguinte:
o

no processo-crime a que responde LUDGERO SARMENTO e outros implicados, o
mandato em referência.
“Nos primeiros momentos, ainda no ambiente confuso das primeiras impressões
sob um ponto de vista judiciário penal, e com denodo e dentro de sua capacidade

“Entretanto, após as quatros primeiras audiências realizadas, notei que a minha
Ausentei-me consequentemente, depois dessas quatro primeiras audiências, sem
mandatos recebidos em conjunto, de vez que assim minha consciência determinava.
“E assim sendo, por meio de presente requerimento, venho perante V.Exa., requerer,
de assassinato de DELMO PEREIRA, em conjunto com os advogados Manuel
José Machado Barbuda e Raimundo Nonato de Castro, inclusive, que sejam os
jurídicos efeitos.
“Nestes termos, Pede Deferimento”.
Desta forma, o conhecido advogado abandona o patrocínio dos choferes, os quais
Castro, unicamente.
O DEPOIMENTO DA AMANTE DE “PUXA-FACA”
como “Puxa-Faca”, ocorrido no dia 9 do corrente, de um dos xadrezes do Quartel da
Polícia Militar, o comissário Ramiro Menezes, que preside o inquérito, auxiliado pelo
sua aventura e que com ele também teve de voltar do lago de Puraquequara, onde
o mesmo foi preso.
de dona Salomé de Matos, tem 21 anos de idade, amazonense, residente no bairro
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se vê estampado o sofrimento e o peso da miséria em que vive, surge aos olhos
fuga pelo simples prazer de com ele se ver livre, mancomunada com seu espírito
criminoso, mas sim, desejou atestar a sua amizade ao homem que a infelicitou e a
Eis o que disse essa mulher: “E nada mais podia esperar depois que Antônio foi preso

Eis, pois, o que disse a companheira de “Puxa-Faca”. Ela, que o acompanhou nas

diÁrio dA tArdE – 14 dE MAio dE 1952 (quArtA-fEirA)

ProSSEguE A inStrução CriMinAL do ProCESSo ContrA
oS CHofErES
implicados no trucidamento de Delmo, o Dr. Roessing, juiz da 5.a Vara Criminal,
tomar o depoimento de algumas pessoas referidas nos autos do processo e também

de fevereiro do corrente ano, referentes ao assalto da ambulância e o consequente
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o jornAL – 27 dE MAio dE 1952 (tErçA-fEirA)

trAnSfErido PArA o quArtEL dA PoLÍCiA MiLitAr o
CHofEr “x-9”
os choferes implicados no trucidamento do estudante Delmo Pereira, assassinado na
estrada dos Franceses, foi transferido, da Penitenciária do Estado para o Quartel da
referido magistrado. As medidas tomadas pelo Dr. Roessing visam preservar este
pois “X-9” é uma testemunha de vital importância para o esclarecimento de certos
detalhes do crime.

o jornAL – 30 dE MAio dE 1952 (SExtA-fEirA)

rEvivE o ASSASSÍnio do CHofEr joSÉ HonÓrio
31 de janeiro deste ano. As diversas fases deste crime foram amplamente divulgadas

no tempo que estavam encarregadas do inquérito, com prejuízos para a perfeita
do crime, desde o atentado ao vigia da Serraria Pereira até ao assassinato do chofer
Honório, na estrada de Campos Sales. Nada disso foi feito, apesar de necessário.

Pereira do interior da ambulância do Pronto-Socorro.
SURGE UM NOVO PERSONAGEM
quando do sequestro daquele estudante, a Polícia vinha efetuando minuciosas
um trabalho inteligente, seguindo as diversas pistas apontadas, entre as quais, a do
Mas, zombando sempre da inteligência dos homens, aí está o acaso... E ele foi o mais
inteligente dos policiais nesse caso, apontando à Polícia o nome de uma pessoa como
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depoimento na Polícia, negando tudo do que era acusado, foi posto em liberdade.
ANTECEDENTES DA PRISÃO – UMA CARTA.

Joita Menezes Barnabé, residente naquele bairro, a qual, dada a sua importância,
teor daquela missiva:
“Manaus, 27 de maio de 1952,
“Senhor Delegado:
janeiro, acompanhou a Delmo Pereira no carro do chofer José Honório. Quando
chegou na estrada de Campos Sales, Delmo saltou do carro e quando estavam fora,
Ele agora disse para a dona Jandira que sabia que era a dona Izabel que estava
abrindo minhas ideias. Sem mais, da amiga e criada Maria Joita Menezes Barnabé”.
De posse desse documento, o delegado Ramiro Menezes e alguns auxiliares de
noite de 28. Acresce informar que, anteriormente a esse fato, dona Joita já havia

DECLARAÇÕES DE JOITA NA POLÍCIA
18 anos de idade, cearense, atualmente residente à rua Jonatas Pedrosa, 2.118, logo
após o recebimento de sua carta pelo delegado Ramiro Menezes, foi chamada a

ele, mais tarde, veio a viver maritalmente até casarem-se, religiosamente. Acontece

que desalugasse a casa, atendeu, indo morar na casa onde está até hoje”.
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CHORANDO, FEZ LARANJEIRA A REVELAÇÃO TENEBROSA

lido nos jornais, cujos recortes a respeito do fato ele guarda na maleta. Mas, por
insistência do mesmo eu lhe entreguei o folheto, que ele colocou num embrulho
juntamente com os recortes de jornais e levou para bordo. Nesse ínterim, Laranjeira
Diante disso, perguntei, com insistência, por que aquelas lágrimas, tendo Laranjeira,
chorando, me respondido: ‘Joita, eu era muito amigo de Delmo, pois nós fomos
estando constantemente viajando, ou passasse dias e dias fora de casa. Dada a
o que é que há...”
“FECHEI OS OLHOS PORQUE HONÓRIO AINDA VIVIA”, DECLAROU
LARANJEIRA À SUA COMPANHEIRA

revelasse toda a verdade, pois eu saberia guardar segredo de qualquer coisa que
havia apanhado o carro no qual Delmo se achava, guiado no momento pelo chofer
José Honório, e o acompanhara até à estrada de Campos Sales e, ao ali chegar,
ambos saltaram do carro, enquanto Honório permanecia na boleia do carro. Uma
vez fora do carro, Delmo, fazendo uso de um revólver, disparou contra a pessoa de
porque José Honório ainda estava com vida. Após terem colocado Honório no arame,
este ainda estremeceu para morrer. Após o crime, ambos se dirigiam no carro para
esta cidade, sendo o mesmo guiado pelo próprio Delmo e, mais adiante, foi chocácidade, depois de terem virado o carro no barranco, respondendo-me Laranjeira que

“JOITA, VOCÊ MERECE UM BOTÃO DOURADO...”
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15h, fui procurada por Jandira, a qual me informou que Laranjeira a havia interrogado

“É UMA FARSA, UMA MISÉRIA MORAL ASSACADA CONTRA MIM”
Depois de algum trabalho de nossa Polícia, Laranjeira foi preso à noite do dia 29 e,

que tenha eu acompanhado Delmo na sua viagem, é uma farsa, uma miséria moral

Eis, pois, mais um sério problema deixado à Polícia para elucidar. E de nossa parte,

do Brasil: o trucidamento do estudante Delmo Campelo Pereira.
OUVIDAS DIVERSAS TESTEMUNHAS
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o jornAL – 30 dE MAio dE 1952 (SExtA-fEirA)

PrEStArÁ dEPoiMEnto o dEPutAdo joSuÉ CLÁudio dE
SouZA

discurso, no ânimo dos choferes envolvidos no massacre.

diÁrio dA tArdE – 2 dE junHo dE 1952 (SEgundA-fEirA)

rEvivE o ASSASSÍnio do CHofEr joSÉ HonÓrio
O Jornal
José Honório, ocorrido a 31 de janeiro do ano em curso. A propósito, recebemos de
“Ilmo. Sr. Diretor de O Jornal e
O Jornal publicado
uma reportagem extraída do falso depoimento ali prestado pela mulher de nome

com o caso da morte do chofer José Honório. A verdade senhor diretor, é esta:

apesar de mostrar sintomas de loucura, como é do conhecimento de todos, é
fazedora de versos e os vende ao povo, como fez quando da morte de Delmo Pereira,
que, depois de publicar uns versos pelos jornais, os imprimiu e vendeu. Ainda na
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efeito, o que foi verdade;

qual posso exibir. Quanto a um outro em companhia de Delmo Pereira é uma grande

rasgada e pode ser examinada, pois, encontra-se em meu poder;

aliás, me contaminou. Depois de tê-la abandonado, ou melhor, desprezado-a pela
que seria humanamente impossível, dado o estado que a encontrara. Quando Joita
vivia comigo, a sustentava de tudo;

e outras testemunhas;

Maio de 1952. (a) Jandira Maciel Moraes, Antônio Teixeira Miranda, Tereza Viana de
Oliveira (Firmas reconhecidas no Cartório Caminha)”.
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diÁrio dA tArdE – 2 dE junHo dE 1952 (SEgundA-fEirA)

não PEdiu quE oS CHofErES fiZESSEM juStiçA PELAS
PrÓPriAS MãoS
hoje, mais algumas testemunhas no rumoroso processo em torno do massacre de
Delmo Pereira, o qual já se encontra no seu término, faltando depor ainda o soldado

Perante o Dr. Ernerto Roessing, juiz da 5.a Vara Criminal, Dr. Domingos de Queiroz,

conhecimento por intermédio daquilo que lhe informavam.
“NÃO ACONSELHEI AOS CHOFERES FAZEREM JUSTIÇA COM AS PRÓPRIAS
MÃOS”
Perante o Dr. Roessing, o jornalista Josué Cláudio de Souza teve oportunidade de
declarar: “Preliminarmente, tenho a esclarecer que as testemunhas Manuel da

Isto porque, no Rio de Janeiro, no tempo em que eu era funcionário da Polícia, a

A uma pergunta do promotor, aquele jornalista respondeu: “Geralmente costumo
fazer minhas crônicas sem escrevê-las. Apenas tomo apontamentos necessários
se defendessem no caso de risco de latrocínio. As minhas crônicas a respeito do

ATUAÇÃO INDECISA

notadamente quando alguns choferes sequestraram o indivíduo Antônio Muniz,
terem encontrado os choferes ainda no momento em que o seviciavam”.

163

o jornAL – 6 dE junHo dE 1952 (SExtA-fEirA)

ConCLuÍdo o SuMÁrio dE CuLPA doS CHofErES
iMPLiCAdoS no MASSACrE dE dELMo PErEirA
Terminou ontem o sumário de culpa dos choferes implicados no trucidamento do
da Colônia dos Franceses.
É necessário frisar que o sumário terminou precisamente ao completar-se o quarto

e foram inquiridas mais de sessenta testemunhas de vista e referidas. Algumas
apresentadas pela promotoria, outras pela defesa e várias ordenadas pelo Dr. Ernesto
testemunhas.
vulgo “Carioca”, e que possivelmente será ouvido por precatória, sem prejuízo do
andamento do processo.

semana.

à Polícia do Rio de Janeiro. Fomos informados que a Polícia solicitou exame de
esteve recolhido à Colônia de Alienados Eduardo Ribeiro, no ano passado.
apresentarem razões e pareceres sobre o momentoso processo, para que depois o

para julgamento, que deverá realizar-se em agosto ou novembro do corrente ano, se

que consta de mais de mil folhas.

solicitadas, como também facilitando o trabalho da nossa reportagem.
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diÁrio dA tArdE – 13 dE junHo dE 1952 (SExtA-fEirA)

MAiS uMA tEStEMunHA do MASSACrE dE dELMo PErEirA
Consoante foi publicado pelos nossos Diários, o sumário de culpa dos choferes

do processo.
prestou depoimento pouco depois, perante o juiz Ernesto Roessing. Entretanto, o

Porém, hoje, fomos informados que as autoridades da FAB ordenaram sua vinda a

o jornAL – 19 dE junHo dE 1952 (quintA-fEirA)

EnCErrAdA A inStrução CriMinAL do ProCESSo ContrA
oS MAtAdorES dE dELMo PErEirA
criminal dos choferes implicados no massacre do estudante Delmo Pereira, ocorrido

de todo o Brasil, principalmente no nosso povo, pacato e ordeiro.

o proprietário do bar situado na Ponta Pelada, apresentado como testemunha do
contra aqueles detentos. Ainda ontem, os autos foram conclusos ao juiz criminal a

do sangue nas mesmas encontradas. Para isso, foram nomeados como peritos o Dr.
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o jornAL – 20 dE junHo dE 1952 (doMingo)

EM MAnAuS, uMA EquiPE dA rEviStA “o CruZEiro”
Encontra-se em Manaus, há alguns dias, o jornalista Alberto Rocha, acompanhado
do fotógrafo Utaro Kanai, pertencente ao corpo redacional de O Cruzeiro, que aqui
vieram com a incumbência de realizar uma completa reportagem ilustrada sobre o
crime da “Esquina da Forquilha”, onde foi assassinado o chofer José Honório, e sobre
o massacre do estudante Delmo Pereira, ocorrido à noite de 5 de fevereiro deste ano,
No seu trabalho, sob todos os aspectos perfeito, e que, por especial deferência
locais, tanto Alberto Rocha quanto Utaro Kanai têm demonstrado a mais moderna
técnica. Os mínimos detalhes, tanto de um quanto de outro crime, tudo tem sido

Menezes, delegado auxiliar, além de vários funcionários da Polícia que têm sido
da conceituada revista O Cruzeiro.
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o jornAL – 22 dE junHo dE 1952 (doMingo)

42 HoMEnS nA PEnitEnCiÁriA AguArdAM A dECiSão dA
juStiçA
Na noite de 5 de fevereiro deste ano, aconteceu em Manaus um fato que, podecidade, e dela arrancou o jovem estudante Delmo Campelo Pereira, indo trucidá-lo

alguns membros quebrados, um olho intumescido e seu ventre foi aberto com uma

Honório, colega dos matadores de que aqui se fala.
Em consequência do bárbaro trucidamento do estudante Delmo Pereira, naquelas
que antes pendia favorável para os choferes, os quais eram encarados com certa
trabalhador, consciente dos seus deveres e chefe de família, muito conhecido, aliás,
em toda a cidade.
pretendíamos culpar este ou aquele pelo que aconteceu naqueles tremendos dias
que Manaus viveu – porque isso tudo já foi devidamente contado pelas sucessivas
mais interessa ao leitor.
desta semana, ao local onde se acham recolhidos os homens acusados da morte
suas famílias e como eles encaram a vida deste momento em diante, o que pensam,
o que fazem e o que pretendem fazer.
O REPÓRTER NA PENITENCIÁRIA – MAIS DE 40 HOMENS DETIDOS
Acertada a nossa visita com o diretor daquele presídio – nosso amigo Dr. Geraldo
aquela autoridade se pôs ao nosso inteiro dispor. Solicitamos ao Dr. Geraldo, de início,
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Borges, Manuel Rodrigues Cruz, Guilherme Monteiro da Silva, Pedro Paulo de Farias,
Waldemar Augusto Lemos, Pedro Gomes de Souza (Mala-Velha), Antônio Pereira do
Nascimento, Carlos Gomes Farias, Severino Gabriel da Silva (Tambaqui), Luiz Albano

Trezentos), Newton Almeida Palmeira, Aurino do Espírito Santo Silva (Santo-Pobre),
Venâncio Feliz da Costa (preso por engano, segundo soubemos), Odivaldo Lessa de
(Besouro), Antônio Fernandes Prata, Joaquim Vieira da Mota (Joaquim Mecânico),

AMBIENTADOS E CALMOS – ALGUNS SE MOSTRAM ARREDIOS E
NENHUM QUIS SER FOTOGRAFADO
Percorremos todo o presídio do Estado acompanhados do Dr. Geraldo Pinheiro,

para eles”. Indagado se algum daqueles homens era chofer, dos implicados no caso
Delmo, disse-nos o diretor que sim, e apontou-nos três deles, que estavam na lousa.
, porém, sem resultado, e, daí por diante,
retratos nos jornais.
No primeiro quarto de quem entra do lado esquerdo, fomos encontrar os choferes
Manuel Cruz e Waldemar Lemos. Cruz, homem de idade respeitável, lia numa rede
pessoa que tem tomado pouco sol. Queixa-se de andar doente, muito gripado e com

tocaram no corpo de Delmo. Sempre fui homem do trabalho, vivia para a minha
liberdade. Sou comerciante, possuo uma mercearia funcionando na cidade e estava
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80 mil cruzeiros, já depois que aqui entrei. Seu novo dono levou-o para o Rio”.

Manuel Cruz foi um dos mais fortemente acusados, ao tempo do crime, mas agora se
mas espera limpar completamente o seu nome.
(posteriormente 480), também vive em boa paz, no presídio, sendo muito considerado
pelo diretor, em virtude do seu comportamento sem mácula. Tem um negócio em

“CARIOCA”, “PUXA-FACA”, “PIRULITO” E VENÂNCIO
No corpo geral do presídio, fomos nos deparar com um agrupamento numeroso
destacamos Venâncio Feliz da Costa, que se diz, este, preso injustamente, por um
equívoco lamentável que aconteceu.
parte em qualquer coisa daquele crime. Foi denunciado um tal Vicente, chofer de

os jornais. Acredita que breve será posto em liberdade. “Pirulito”, quase um menino,
de início, se mostrou muito arredio ao repórter. Nada de conversas. Depois resolveu
se aproximar. Nada disso, porém, sobre sua pessoa, apenas fazendo algumas
referências sobre o caso de Venâncio. “Carioca”, rapaz alto, moreno, franzino, vive

disse-nos que José Cesário casara havia poucos dias, no civil, com a mesma senhora
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pela reportagem, porque ia casar no dia seguinte ao crime. Tinha já feito a sua

pintor. Rapaz de pouca idade, de cor branca, revela muita calma e bons modos na

“Apenas proibimos as suas saídas, o que só acontece em casos muito excepcionais,

A MORTE DE DELMO, UM CRIME COLETIVO
Isto já foi dito pelo advogado Celso Nascimento, e é coisa muito corriqueira em

Ravensbruck, na Alemanha, cita as suas impressões daquele tenebroso recinto, onde

sempre aparecem nestas oportunidades.

humana é impulsiva e variável, diz ainda Rossi, que consultamos, e assemelha-se a
aquelas formas compostas e imóveis que o estatuário quer dar ao seu trabalho. As
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acordo com este mestre, que os matadores de Delmo Campelo Pereira possam ser
classe inteira se rebelar contra a desídia e a incompetência da autoridade policial,

voltando ao repousado silêncio de sua personalidade, sentem tal horror que acabam
penitenciária, enforcando-se.

o jornAL – 4 dE juLHo dE 1952 (SExtA-fEirA)

nAS MãoS do ProMotor doMingoS dE quEiroZ oS AutoS
do ProCESSo ContrA oS MAtAdorES dE dELMo PErEirA
Ontem, foram com vistas ao Dr. Domingos de Queiroz, 3.o
homicídio do estudante Delmo Campelo Pereira, ocorrido às primeiras horas de 5 de
fevereiro deste ano. Esses autos já constam de quatro volumes e possuem, até hoje,
e ouvidas 65 testemunhas, sendo que quatro a requerimento da Promotoria de
juiz instrutor do processo, porque referidas no sumário.

Cesário de Oliveira, Ludgero Sarmento, vulgo “Carioca”, Francisco de Souza Marques,

Nonato de Castro e Manuel Barbuda para, em igual prazo, alegarem o que houver
os autos referidos irem conclusos ao juiz de Direito da 5.a
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o jornAL – 9 dE juLHo dE 1952 (quArtA-fEirA)

PEdido o PronunCiAMEnto doS MAtAdorES dE dELMo

profundamente os pilares da sociedade local e deu margem a que os jornais
publicassem, em letras destacadas, a marcha do processo.

ontem, às 17h, no cartório da 5.a
do estudante Delmo Pereira.

“Luiz-Mal-de-Vida”, e Aurino do Espírito Santo Silva, vulgo “Santo-Pobre”, como
o

44, inciso 2.

o

José Cesário de Oliveira; Manuel Rodrigues Cruz; Severino Gabriel da Silva, vulgo
Vieira da Mota, vulgo “Joaquim Mecânico”; Mário Ribeiro de Souza, vulgo “Mário
Trezentos”; Francisco Ribeiro dos Santos, vulgo “Toba-de-Vaca”; Luiz José Aguiar,
Pardo, vulgo “Sabazinho”; Pedro Gomes de Souza, vulgo “Mala-Velha”; Francisco

o

26, do Código Penal.

“Bigode”; Waldemar Augusto Lemos; Benjamim Perpétuo de Souza; Cassiano Cirilo
Silva; Manuel Ferreira de Carvalho e Odivaldo Lessa de Farias, vulgo “Garagem”.
sido declarado completamente incapaz (louco), pela Junta Médica que o examinou.
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o jornAL – 16 dE juLHo dE 1952 (quArtA-fEirA)

EntrEguE Ao dr. ErnESto roESSing A dEfESA doS
MAtAdorES dE dELMo
já havia se manifestado sobre o massacre do estudante Delmo Pereira, a defesa
dos implicados nesse crime, por intermédio do Dr. Manuel Barbuda, entregou, na
tarde de ontem, ao Dr. Ernesto Roessing, juiz que vem funcionando no processo, as

todos. (a) Manuel José Machado Barbuda”.

o jornAL – 17 dE juLHo dE 1952 (quintA-fEirA)

EM novEMBro, PoSSivELMEntE, o juLgAMEnto doS
MAtAdorES dE dELMo
O Jornal
de defesa solicitaram o impronunciamento de todos os implicados no massacre
de Delmo, que se encontram aguardando julgamento na Penitenciária do Estado.
A propósito procuramos ouvir, à tarde de ontem, o Dr. Manuel Barbuda, um dos
causídicos, o qual prontamente nos atendeu, passando a mencionar as razões de ter
solicitado aquela providência.
A TESE DA DEFESA
“Há duas teses”, iniciou o Dr. Manuel Barbuda, “uma da promotoria, da ‘Unidade
tendo havido ajuste criminoso visando a morte do estudante Delmo, mas, havendo
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“O INQUÉRITO POLICIAL É ELEMENTO SECUNDÁRIO”
Assim se expressou o ilustre causídico amazonense, que adiantou: “Acho que a
promotoria, desprezando as provas colhidas no sumário de culpa, se apegou em
demasia aos elementos fornecidos pelo inquérito policial. O inquérito policial é
em Juízo apenas os atos de valor real, tais como exames periciais em geral e o
querem emprestar, somente têm validade em Juízo, quando as provas e diligências
com as provas judiciais”.
O CASO DOS CHOFERES

ser ininterrupto. No caso, houve simples busca que, de logo, repele a hipótese do

Finalizando sua palestra com a nossa reportagem, informou-nos ainda o Dr. Barbuda
sobre o inquérito policial, explicou-nos o seguinte o nosso entrevistado: “Trata-se
a verdade em seus mínimos detalhes”.

o jornAL – 18 dE juLHo dE 1952 (SExtA-fEirA)

“o CriME dA CoLÔniA doS frAnCESES não tEM dEfESA”
advogado dos choferes implicados no assassinato do estudante Delmo Pereira,
resolvemos entrevistar o Dr. Domingos de Queiroz que, como representante do

pela defesa, e o promotor respondeu:
“O Dr. Manuel Machado Barbuda, como advogado dos acusados, naturalmente,
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é como professor de Direito Penal da nossa Faculdade, fácil lhe seria fazer a defesa
justamente porque o crime da noite de 5 de fevereiro é indefensável. O ilustre
advogado dos assassinos do estudante Delmo, em sua entrevista ontem estampada
O Jornal
mas sim, autoria colateral.
“Ninguém melhor do que o Dr. Barbuda sabe que, no processo movido contra os

caso. Para que houvesse autoria colateral era preciso que cada um dos autores das

Barbuda foi ainda incoerente na sua defesa, segundo conclui-se da sua entrevista.
Se ele declara ter havido uma autoria colateral, consequentemente, reconhece

O JORNAL
DOMINGOS DE QUEIROZ:

moderno e pelo nosso Código de Processo Penal. A Polícia, hoje, entre nós, é chamada

“Puxa-Faca”, bem como pelos interrogatórios de alguns acusados.
O JORNAL
DOMINGOS DE QUEIROZ: O juiz, pelo nosso Código de Processo Penal vigente,

devidamente comprovadas e, por isso, impronunciá-los. Como também poderá
responsabilidade provada, e, consequentemente pronunciá-los.
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o jornAL – 3 dE AgoSto dE 1952 (doMingo)

PronunCiAdoS 26 iMPLiCAdoS no MASSACrE dE dELMo
os choferes implicados no trucidamento de Delmo Campelo Pereira, o Dr. Ernesto
Roessing, juiz da 4.a Vara Criminal, entregou, ontem, no cartório do Sr. Antônio
crime da Colônia dos Franceses.
que o 3.o
crime. Logo depois, passou a narrar os antecedentes do fato e as medidas tomadas
de juiz de Direito.

entre outras coisas:

“Aliás, é o próprio acusado que declara, às folhas 14, que

Juízo, pelas referências de Francisco de Souza e outros”.
responsabilidade, apesar de ter procurado evitar que Delmo fosse assassinado. Usou

Delmo, porém, é culpado por ter vilipendiado um cadáver, crime previsto na nossa

colegas”.
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do mesmo”.
“Este réu foi um dos agentes mais importantes e que se

Aurino do Espírito Santo como um dos elementos que contribuíram para o crime”.
“Assim, com estes elementos, se evidencia a responsabilidade do
chofer Jorge de Souza”.
“Face a esses elementos, o acusado está isento de

sua responsabilidade no crime”.
audiências, ou fora delas, Venâncio convenceu a todos de sua inocência”.
“Confessa ser um dos autores intelectuais
responsabilidade de Severino Gabriel da Silva”.

da ambulância. Depois dos acontecimentos do dia 5 de fevereiro, fugiu em uma
Manacapuru. Eis porque deve ser responsabilizado pelo crime”.
Joaquim Vieira da Mota
deste acusado”.
Bulhões, sendo preso em Bela Vista, localidade próxima à Manacapuru. Assim, este
acusado é responsável pelo delito”.

“Conseguiu provar sua inocência em Juízo”.
“Pelo exposto, é de se acreditar que Eugênio

se completam com harmonia, pelo que deve ser impronunciado”.
“Este acusado conseguiu provar, através de
impronunciado”.
S
local do crime, tendo sua parcela de responsabilidade”.
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“Por essas razões, este acusado deve ser pronunciado”.
Antônio Fernandes Prata e
inocência de ambos”.

“Daí o convencimento da

“Diante dessas provas, nada mais resta do que responsabilizar
o acusado, pronunciando-o”.

do acusado no massacre de Delmo Pereira”.
este acusado”.
fragilidade daquelas referências, que desapareceram no sumário de culpa”.

no assassínio de Delmo Pereira”.

) “Eis porque deve ser impronunciado”.

diÁrio dA tArdE - 4 dE AgoSto dE 1952 (SEgundA-fEirA)

PronunCiAdoS 26 iMPLiCAdoS no MASSACrE dE dELMo
(Cont.)
implicados no massacre do estudante Delmo Campelo Pereira, proferida pelo Dr.
Ernesto Roessing, juiz da 4.a Vara Criminal, ontem iniciada em O Jornal. Divulgamos

“Diante disso, é de se responsabilizar o réu”.
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“É de se crer, porém, que o mesmo tenha chegado, já
está isento de responsabilidade”.

evento”.
no caso”.

) “Face ao exposto, este réu deve ser pronunciado

Nascimento nos presentes autos, pelo que deve ser impronunciado”.

por isso, deve ser impronunciado”.
frente aos acontecimentos daquela noite trágica, está exposta pelo exame dos

PRONUNCIADOS

Silva, vulgo “Luiz-Mal-de-Vida”; Aurino do Espírito Santo, vulgo “Santo-Pobre”; José
Cesário de Oliveira; Manuel Rodrigues Cruz; Francisco Ribeiro dos Santos, vulgo
“Toba-de-Vaca”; Jorge de Souza; Benori Alencar Linhares; Severino Gabriel da Silva,
Paulo de Farias, vulgo “Pedronho”; Francisco Felismino; Guilherme Monteiro da
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IMPRONUNCIADOS
Luiz José Aguiar, vulgo “C.- de-Vidro”; Benjamim Perpétuo de Souza; Venâncio Feliz da

Farias; Manuel Ferreira de Carvalho; Helvídio Alves de Oliveira; Antônio Pereira do

O PROMOTOR PÚBLICO APELOU

Braga de Freitas, Helvídio Alves de Oliveira, Antônio Pereira do Nascimento e

A DEFESA RECORRERÁ
volumoso processo referente aos matadores do estudante Delmo Pereira, que
à Penitenciária do Estado, procuramos ouvir o Dr. Manuel Barbuda, um dos
do juiz que vem funcionando no caso.

alegada pela promotoria. Por isso, recorremos na parte em que o juiz pronunciou os

PROVAVELMENTE SERÃO POSTOS EM LIBERDADE
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diÁrio dA tArdE – 8 dE AgoSto 1952 (SExtA-fEirA)

dEixArAM A PEnitEnCiÁriA PELA MAdrugAdA oS
CHofErES iMPronunCiAdoS

da Vara Criminal.
Às duas horas da madrugada de hoje, enquanto os demais dormiam, foi feita a
Carvalho, Waldemar Augusto Lemos, Antônio Pereira do Nascimento, Cassiano Cirilo
Odivaldo Lessa de Farias, Manuel Ferreira de Carvalho e Ercílio Ambrósio da Silva
que, atendidas as formalidades de praxe, se dirigiram para suas residências, tendo,
antes, agradecido a oportuna providência das autoridades em soltá-los àquela hora,
livrando-os, assim, da curiosidade popular. Todos, como era natural, demonstraram
Deve-se salientar que somente um dos mencionados, o Sr. Antônio Fernandes
Misericórdia por se encontrar doente.

diÁrio dA tArdE - 12 dE AgoSto dE 1952 (tErçA-fEirA)

rEMEtido À juStiçA o inquÉrito inStAurAdo ContrA o
EStudAntE dELMo
estudante Delmo Campelo Pereira, acusado de haver produzido ferimentos graves
na pessoa de Antônio Firmino da Silva, vigia da Serraria Pereira, de propriedade do Sr.
Raimundo Pereira, pai daquele acusado de assassinar, na estrada de Campos Sales, o
chofer José Honório Alves da Costa.

da Rocha Barros, naquela oportunidade, chefe de Polícia, acabou por ser dirigido

José Honório.
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o

, do Código Penal Brasileiro. Agora, com

na noite de 5 de fevereiro.

diÁrio dA tArdE - 23 dE AgoSto dE 1952 (SÁBAdo)

SuBirAM Ao triBunAL oS AutoS do rECurSo dA SEntEnçA
dE PronÚnCiA doS CHofErES
Pereira. De acordo com a Lei Processual Penal, esse recurso subiu em translado,

o

mandou instruir o recurso, com os translados que lhe pareceram necessários,

que atualmente se encontram recolhidos a Penitenciária do Estado, isto é, dos sete
folhas do processo, no prazo de quatro dias, concedido por lei.

diÁrio dA tArdE – 6 dE SEtEMBro dE 1952 (SÁBAdo)

“PuxA-fACA” quEr SAir dA PEnitEnCiÁriA

da 5.a
vilipêndio a cadáver, de acordo com o pedido do promotor Domingos de Queiroz,
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juiz de Direito da 5.a
Faca”, brevemente estará em liberdade, aguardando apenas o julgamento.

diÁrio dA tArdE – 8 dE SEtEMBro dE 1952 (SEgundA-fEirA)

“PuxA-fACA” PLEitEiA A diMinuição dA fiAnçA

O requerente encontra-se recolhido à Penitenciária Central do Estado, pronunciado
no dia 5 de fevereiro do corrente ano, na estrada da Colônia dos Franceses.
cadáver), do Código Penal Brasileiro, pois, foi o autor da facada que abriu o peito da
o

outras coisas, que: “Dispõe o art. 326, do Código de Processo Penal, que o juiz terá, ao

ao processo, fugiu do Quartel da Polícia Militar, sendo preso dias depois já no interior
do Estado, como demonstrado está nos autos), aos indícios de sua periculosidade e

que “... é uma faculdade de V.Exa., tendo em conta a miserabilidade do requerente,

diÁrio dA tArdE – 30 dE SEtEMBro dE 1952 (tErçA-fEirA)

“PiruLito” foi Ao dEntiStA E voLtou EMBriAgAdo...
Fato gravíssimo chegou ao nosso conhecimento. Conforme informaram à nossa
que se encontra recolhido à Penitenciária do Estado, aguardando julgamento, como
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informante, voltou à penitenciária em estado de embriaguês, o mesmo sucedendo

o jornAL – 1.o dE outuBro dE 1952 (quArtA-fEirA)

juLgArÁ HojE A 2.a CÂMArA o CASo doS CHofErES
iMPLiCAdoS no truCidAMEnto dE dELMo PErEirA
Às 9h de hoje, reunir-se-á a 2.a

do Amazonas e do Brasil, pelo bárbaro assassinato daquele estudante por um grupo

Relembrando os fatos, sabe-se que a defesa dos implicados nesse crime, a cargo
dos advogados, Drs. Manuel Barbuda e Nonato de Castro, na sua quase totalidade,
solicitou ao Dr. Ernesto Roessing, juiz da 5.a

choferes dos que se encontravam mencionados do processo, uma vez que contra
a

Vara Criminal, subiram os autos à
a
Câmara, sob

o jornAL – 1.o dE outuBro dE 1952 (quArtA-fEirA)

“PiruLito” voLtou EMBriAgAdo
Sobre o caso do chofer “Pirulito”, que ontem estampamos pelas colunas do Diário
mas sim outro policial, de nome José Valter Teles de Menezes. Ao que apuramos

quanto ao proceder do agente José Valter de Menezes.
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diÁrio dA tArdE – 1.o dE outuBro dE 1952 (quArtA-fEirA)

AdiAdo o juLgAMEnto do ProCESSo doS CHofErES
Constava da pauta para o julgamento, hoje, pela 2.a
processo dos choferes implicados no assassínio de Delmo Pereira. Entretanto, apesar
da ansiedade com que vinha sendo esperado o resultado de tal julgamento, aquela

Apuramos ainda que há divergência de pontos de vista dos ilustres julgadores,

2.a

diÁrio dA tArdE – 8 dE outuBro dE 1952 (quArtA-fEirA)

o ProCESSo ContrA “PuxA fACA”
indiciados no assassínio do estudante Delmo Campelo Pereira, ocorrido à noite de 5

da promotoria como da defesa, o juiz da Vara Criminal impronunciou alguns e achou
por bem pronunciar a maioria dos choferes, capitulando devidamente as suas
responsabilidades.
Foi assim que “Puxa-Faca” teve a sua responsabilidade no assassínio de Delmo
Pereira limitada apenas a “vilipêndio a cadáver”, pois, conforme já é do conhecimento
encontrasse Delmo já cadáver, saciou o seu desejo criminoso, abrindo-lhe o ventre,
como se fosse um porco.
Enquanto a sorte dos demais está ainda para ser decidida pela 2.a Câmara do Tribunal
Queiroz. Este, depois de alegar que o corpo de Delmo já era cadáver, foi esfaqueado
por “Puxa-Faca”, capitulando o crime no art. 212 do Código Penal, de “vilipêndio a
cadáver”, pedindo ainda seja o mesmo condenado a pagar as custas do processo.
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apuramos ainda, o julgamento de “Puxa-Faca” provavelmente será realizado em
novembro deste ano.

diÁrio dA tArdE – 14 dE outuBro dE 1952 (tErçA-fEirA)

AMAnHã, o juLgAMEnto do CASo doS CHofErES
Finalmente, passadas várias sessões da 2.a
fossem julgados os dois recursos referentes ao caso dos choferes envolvidos no
levado a efeito.
A 2.a

encontram recolhidos à Penitenciária do Estado.
a

Câmara do

diÁrio dA tArdE – 15 dE outuBro dE 1952 (quArtA-fEirA)

o CriME dA EStrAdA doS frAnCESES
a

choferes implicados no massacre de Delmo Pereira. Com os desembargadores Rocha
completamente lotadas as galerias, onde se encontravam advogados, magistrados,
estudantes, e, também, membros das famílias de alguns choferes.
apresentando, para julgamento, dois recursos, um da defesa dos choferes, a cargo
dos advogados Raimundo Nonato de Castro e Manuel José Machado Barbuda,

favorável inteiramente ao recurso da promotoria, sendo secundado, com a palavra,
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falar sobre a matéria e depois, em autoridade incontestável, manifestou-se favorável

e Luiz Albano da Costa.
Armando Teixeira que, em breves palavras, manifestou seu voto, e o desembargador
requereu, ainda, o mesmo favor para Guilherme Monteiro da Costa, Orlando Marreiro

e Luiz Albano da Costa.

diÁrio dA tArdE – 17 dE outuBro dE 1952 (SExtA-fEirA)

EM itACoAtiArA ou MAnACAPuru o jÚri doS CHofErES
Delmo Campelo Pereira para o foro de uma comarca do interior, procurou a nossa
reportagem ouvir a palavra de um dos defensores dos acusados, o Dr. Manuel

o próximo mês de novembro.

podendo recair ao Dr. Domingos de Queiroz, que está funcionando ao feito, ou em
outro para isso comissionado.
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diÁrio dA tArdE – 24 dE outuBro dE 1952 (SExtA-fEirA)

o MASSACrE dE dELMo PErEirA
a

quanto aos recursos impetrados tanto pela defesa, a cargo dos advogados Manuel
Domingos de Queiroz, referente aos choferes implicados no massacre do estudante
Delmo Campelo Pereira, ocorrido à noite de 5 de fevereiro do corrente ano.
foram julgados os recursos da promotoria, que recorreu do impronunciamento de
sete choferes, no que somente foi atendida quanto a dois, de vez que aos demais foi
da maioria dos membros daquela Câmara.
Mereceu destaque, no referido julgamento, o voto proferido pelo desembargador

publicar, na íntegra, o seu voto:
“Sr. Presidente:

delas – o assalto à ambulância com arrebatamento do preso que se encontrava

“Convém, portanto, examinar cada um desses pontos para que seja perfeitamente
compreendido o fato em todos os seus meandros e detalhes.

204

“Se um crime, por mais hediondo que seja, planejado nos seus mínimos pontos com

real no meio em que vivemos.

elemento digno de ser punido de conformidade com a ressonância que tenha na

uma outra causa preexistente, concomitante ou superveniente. Somente no caso em

atribuído ao agente a quem, em tal caso, apenas será imputado o evento que se
“Como se vê, o legislador seguiu a trilha da doutrina da equivalência dos antecedentes
causais ou da

“Portanto, dentro dessa teoria e dentro do critério adotado pela nossa Lei Penal,
contribuíram para que fosse colimado esse resultado fatal. Considero o fato de
que tratam estes autos como uma trilogia, ou seja, rapto-tortura-morte. Ver-se-á
acontecimentos previstos, concatenados e executados, e que dentro desse círculo
criminoso volteiam sem cessar os personagens de um verdadeira chacina, onde
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somente presenciando esses fatos sem uma revolta exterior, contribuindo assim

terceiros no assassínio do chofer José Honório.
antes, quando do assalto à ambulância à porta da Santa Casa de Misericórdia.

autos, apenas sete ou oito dos choferes acusados tomaram parte direta e pessoal no
homicídio, enquanto trinta e tantos outros presenciaram a ocorrência tenebrosa sem
que sete homens consumem crime de tal monta sem que os restantes, em muito

conjunto ou
“Nem uma só delas pode ser abstraída pois, de outro modo, se teria de concluir
elas uma unidade infragmentável. Relacionadas ao evento, tal como este ocorreu,
foram todas igualmente necessárias, embora qualquer delas, sem o concurso das
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tudo quanto contribui, in concreto, para o resultado (Repertório, vol. 8. , p. 35).
“Foi seguindo a própria doutrina da equipolência dos antecedentes que a Lei Penal
estabeleceu no art. 25 que ‘quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide
Getz e Massari, como a dualista de Manzini, a primeira das quais também denominada
como crime
(por si próprio),
mais atenuado. Ambas as teorias se derivam da equivalência dos antecedentes, mas
imprimiu o criador.

aceitáveis, acompanhou a corrente monista da teoria da cumplicidade-causa, ou seja,

auxílio secundário, entre a

(sociedade do crime) e a

aduzir: ‘O resultado é uno e indivisível e, como todos os seus antecedentes causais
considerados
se equivalem, segue-se logicamente que é atribuível, na

previamente acertadas, bastando o conhecimento próprio de cada um dos acusados

iniciado o tratamento medieval, veio o desejo de matar como uma decorrência do
próprio clima de violência criado, e esse desejo, essa vontade de alguns foi subscrita
impedir tal fato.
“Se, de conformidade com meu ponto de vista e adotada a linha de conduta do
Código Penal, há uma coautoria, um concurso de agentes todos enquadrados na

207

Se considero os recorrentes e os recorridos abrangidos pelo disposto no art. 25,
logicamente que os enfeixo na imputabilidade pelo evento, como resultado da

conduziram do local para o ponto escolhido; aqueles que planejaram esse rapto, que
meio de surras, golpes, pancadas, pontas de faca por debaixo das unhas, bofetões,
punhal, que o esfaquearam pelas costas e pela frente; aqueles que presenciaram a

diÁrio dA tArdE – 25 dE outuBro dE 1952 (SÁBAdo)

o MASSACrE dE dELMo PErEirA (ConCLuSão)

estacionado nas proximidades, somente com choferes. Talvez fosse mais crível tanto
referido, porém, apenas choferes acorreram ao local do massacre. Isso tudo denota
(caminho do crime) completo, quer pelos seus antecedentes, quer pelos

que estava tudo acertado com Sílvio de Oliveira e foram ambos à casa de um senhor
que conserta armas, onde Cesário procurara duas, uma de sua propriedade e outra

tortura. Punhais, facas, pistolas, revólveres foram colhidos pela Polícia com os réus e
atestam o quadro sinistro que prepararam e executaram.
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Setembro, Guilherme Moreira até ao Quartel da Guarda Civil, para seguir outro –
e vinha com a sirene sempre funcionando, com o carro em marcha vagarosa até ao
local do ataque.

“José Cesário de Oliveira, Pedro Paulo de Farias, Ludgero Sarmento, Benori Alencar

Souza, Francisco de Souza Marques (X-9), Aurino do Espírito Santo, Orlando Marreiro

“Delmo estava preso em consequência do assassinato do chofer José Honório. Tinha

choferes que o conduziram para local ermo onde sofreu tortura e morte.
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“Poucos dias antes, ocorrera o rapto de um pseudo-implicado, conhecido por ‘Maldos mesmos pelo próprio chefe de Polícia que, no entanto, nada fez, quando deveria

negligência foi o espantoso acontecimento narrado nestes autos.
“A lei do processo apenas alude à necessidade de indícios de autoria, seguindo a
indícios, cuja existência, como elemento probatório deve resultar, como se lê em Ari
o
– que o fato ou circunstância indiciante tenha
2.o – que o fato ou circunstância indiciada coincida com a prova resultante de outros

apontado como tendo ido no carro n. 132 e esteve no local quando espancavam
Delmo até à morte do mesmo.
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“Quanto aos pronunciados: Ludgero Sarmento, confessa na Polícia, nega no
Waldemar Lemos (os três impronunciados), Benori Alencar, Aurino do Espírito Santo

no interrogatório, sendo, apesar disso, acusado por todos os demais, sem nenhuma

parte no massacre.

outros mais.
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Almeida Palmeira confessa ter sabido da trama para o arrebatamento de Delmo da

o

BC,

para o trágico desfecho. Considerando, como os considero, unidos pelo nexo causal,

libertaram até agora.
“Tomando por supedâneo que todos os precedentes se equivalem e que há um
entrosamento perfeito entre os atos iniciais e os subsequentes, formando como que

“Senhor Presidente:

dos réus recorrentes. É o meu voto”.
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o jornAL – 16 dE novEMBro dE 1952 (doMingo)

CELSo nASCiMEnto ACuSArÁ “PuxA-fACA”
Ao que fomos seguramente informados, chegará nos primeiros dias desta semana
o ilustre criminalista carioca, Dr. Celso Nascimento, que virá a esta Capital com a
julgamento terá lugar no próximo dia 19.
O competente advogado carioca, atendendo ao compromisso que manteve com os
todos os choferes implicados nesse crime, estará presente, portanto, no julgamento de

diÁrio dA tArdE – 18 dE novEMBro dE 1952 (tErçA-fEirA)

AdiAdo o juLgAMEnto dE “PuxA-fACA”
Faca”, vilipendiador do cadáver do estudante Delmo Campelo Pereira, à noite do dia

Crime dos mais bárbaros já registrados em Manaus, o sequestro e, posteriormente,

o

promotor de

Manuel Barbuda e Nonato de Castro.
CARAVANA DE ESTUDANTES

Estudantes (UNE, estudante e jornalista José Ribamar Rosa; secretário de Imprensa
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solidária, desde seu início, com a campanha dos estudantes amazonenses contra os
matadores daquele seu colega, estará presente ao aeroporto da Ponta Pelada, à hora

o jornAL – 21 dE novEMBro dE 1952 (SExtA-fEirA)

“PuxA-fACA” SErÁ LEvAdo HojE ÀS BArrAS do triBunAL
dE juStiçA
conhecido por “Puxa-Faca”, chofer envolvido no massacre do estudante Delmo
Campelo Pereira, ocorrido no dia 5 de fevereiro do corrente ano, na Colônia dos
Franceses, quando o citado réu cometeu o crime de vilipêndio a cadáver, abrindo
com uma faca o corpo daquele estudante, depois que os seus companheiros, também
choferes, já o haviam trucidado.

depois. Sem agravantes ou atenuantes que lhe venham amenizar ou agravar a pena,
“Puxa-Faca” é acusado apenas do crime de vilipêndio a cadáver porque, conforme
desproporcional à monstruosidade do seu ato.

seus companheiros.
QUEM É “PUXA-FACA”?

por “Tambaqui” e “Pirulito”. Chegando, porém, ao local depois do assalto consumado,
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A DEFESA PEDIRÁ A CONDENAÇÃO DO RÉU
Barbuda e Nonato de Castro para fazer a sua defesa. Ao que conseguimos apurar,

POLICIAMENTO RIGOROSO

das sessões será rigorosamente policiada por soldados da Polícia Militar.
OS ESTUDANTES

Amazonas já tomou todas as providências necessárias, apelando aos seus associados
merecido por “Puxa-Faca”.
IMPORTANTE PORTARIA
Conforme se fazia necessário, o desembargador Arnoldo Carpinteiro Péres, presidente
Faca”, baixou, ontem, a portaria que abaixo transcrevemos:
PORTARIA nº 25/52

o seguinte:
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1.o

mesa dos trabalhos da presidência do tribunal popular;
2.o
3.o – Quem for encontrado armado será devidamente autuado;
4.o
o

Capital; e) Diretores de Jornais e Difusoras e Repórteres (um para cada jornal),
Policial do Estado; h) Funcionários Forenses da Capital, Magistrados e Membros do

5.o
1.o
casado;
6.o
Portaria;
7.o
(corredor à esquerda da Portaria), as pessoas mencionadas no item 4.o, isto mesmo
8.o
um modo geral, portar-se de modo inconveniente ao decoro da Casa;
9.o
no item 4.o
10.o
Registre-se, cumpra-se, publique-se, dê-se ciência ao Exmo. Sr. Dr. Presidente do

1952.
Desembargador ARNOLDO CARPINTEIRO PÉRES – Presidente
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OMISSÕES DA PORTARIA

informes a respeito do julgamento de “Puxa-Faca” e dos demais choferes implicados
no trucidamento de Delmo Pereira.
Temos certeza de que o desembargador Arnoldo Péres tomará providências
agências, que vêm fazendo o Brasil conhecer-se a si próprio.

diÁrio dA tArdE – 21 dE novEMBro dE 1952 (SExtA-fEirA)

“PuxA-fACA” nAS BArrAS do triBunAL

Campelo Pereira, na noite do dia 5 de fevereiro deste ano, na estrada da Colônia dos
Franceses, após ter sido aquele estudante trucidado por um grupo de choferes.

a cargo do promotor do 3.o Distrito, Dr. Domingos de Queiroz, enquanto na defesa
jurídicos amazonenses.
ORDEM E DISCIPLINA
disciplina, tendo sido adotadas, pelo desembargador Arnoldo Péres, presidente do

O CONSELHO DE SENTENÇA

OS TRABALHOS SERÃO PROLONGADOS

que os trabalhos se prolonguem até alta madrugada.
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O CRIME DE “PUXA-FACA”

o jornAL – 22 dE novEMBro dE 1952 (SÁBAdo)

CondEnAdo “PuxA-fACA”
Conforme vinha sendo ansiosamente esperado, iniciou-se, às 13h de ontem, pelo

momentos depois que este já havia sido cruelmente massacrado e morto pelos
companheiros do réu, à noite de 5 de fevereiro do corrente ano.
Ninguém desconhece o desenrolar dos acontecimentos que culminaram com a
levado para a estrada da Colônia dos Franceses por um grupo de choferes, os quais,
outras pessoas no crime da estrada de Campos Sales, usaram dos meios mais cruéis,
“Puxa-Faca”, conforme consta dos autos, avisado de que Delmo havia sido
sequestrado e levado para fora da cidade, passou a procurar o lugar onde os demais

local onde os demais choferes se encontravam, perguntou “onde estava o homem”
e, como fosse indicado o corpo de Delmo já sem vida, nele cravou uma facada,

OS TRABALHOS PRELIMINARES
Precisamente às 13h, ante magistrados, advogados, autoridades e estudantes e
numerosa assistência, que lotavam completamente as galerias da sala de sessões e
testemunhas: Francisco de Souza Marques, vulgo “X-9”, e Anísio Anastácio, engraxate
que pediu uma “carona” a “Puxa-Faca” até ao local do crime.
Em seu depoimento perante o juiz, “Puxa-Faca” adiantou, inicialmente, que
apenas uma facada no estômago do cadáver de Delmo.
processo, constante de vários volumes, depois do que, às 15h45, passou a palavra ao
o
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A ACUSAÇÃO
Na tribuna o Dr. Domingos de Queiroz, inicialmente, se limitou a ler o libelo
acusatório, passando em seguida a discorrer sobre profunda matéria penal, fazendo
vista propriamente humano e penal.

baseada nos mais autorizados autores em matéria penal, o Dr. Domingos de Queiroz
pelas circunstâncias apontadas no art. 44 item II, letra “j”.
A DEFESA
Precisamente às 17h45, o Dr. Manuel Barbuda, advogado do réu, iniciou a sua

A RÉPLICA

pena máxima.
A TRÉPLICA

acima mencionadas, o Dr. Manuel Barbuda procurou desfazer esse trabalho do
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A SENTENÇA
Os debates foram encerrados às 22h20, quando foram formulados os quesitos, depois
consigo o seu veredictum, inapelável, irrecorrível, pois, ditado por unanimidade dos
multa de Cr$ 2.000,00, e mais um ano das agravantes indicadas pelo art. 44, inciso
II, letra “j”, do Código Penal Brasileiro. Com esse
, encerrou o Tribunal do
crime da Colônia dos Franceses.

diÁrio dA tArdE – 22 dE novEMBro dE 1952 (SÁBAdo)

CoMPLEtA ordEM durAntE oS trABALHoS do triBunAL do
jÚri
um julgamento bastante movimentado, que se encerrou às 23h30 de ontem, foi
conhecido como “Puxa-Faca”.
Deve-se salientar a ordem e a disciplina reinantes durante os trabalhos do Tribunal
dos estudantes, que souberam cumprir com a palavra empenhada por seus líderes
às autoridades.
muito concorreram as providências oportunamente tomadas pelo desembargador
punindo como devia “Puxa-Faca”, encerrou o Tribunal Popular mais uma de suas

diÁrio dA tArdE – 27 dE novEMBro dE 1952 (quintA-fEirA)

rECorrEu dA SEntEnçA o AdvogAdo dE “PuxA-fACA”
Falando à nossa reportagem, o Dr. Manuel Barbuda, que funcionou na defesa do

irá a novo julgamento.
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diÁrio dA tArdE – 2 dE jAnEiro dE 1953 (SExtA-fEirA)

SortEAdoS oS jurAdoS quE funCionArão nA PrÓxiMA
rEunião do triBunAL PoPuLAr – EM fEvErEiro,
ProvAvELMEntE, o juLgAMEnto doS CHofErES
Sob a presidência do Dr. Roosevelt Pereira de Melo, juiz de Direito da 5.a Vara, e
com a assistência do Dr. Domingos de Queiroz, 3.o

Souza Pinheiro, Dr. Sílvio Moura Tapajós, Solimões Franco, Walder Menezes Caldas,

estudante Delmo Pereira e que se encontram recolhidos à Penitenciária do Estado.

diÁrio dA tArdE – 22 dE jAnEiro dE 1953 (quintA-fEirA)

o juLgAMEnto doS MAtAdorES do EStudAntE dELMo
CAMPELo PErEirA
o

e com a contrariedade do mesmo pelos Drs. Manuel Machado Barbuda, Demóstenes
estudante Delmo Campelo Pereira, e que se encontram na Penitenciária do Estado,
aguardando julgamento, o que ocorrerá na primeira quinzena de fevereiro próximo.
O LIBELO
o

Brito Teixeira, vulgo “Pirulito”; Aurino do Espírito Santo Silva, vulgo “Santo-Pobre”;
José Cesário de Oliveira; Jorge de Souza; Benori Alencar Linhares; Joaquim Vieira

parágrafo 2.o
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o arrancaram).
o

, inciso III

crime, incide nas penas a este cominadas”, os seguintes indivíduos: Manuel Rodrigues
Cruz; Francisco Ribeiro dos Santos, vulgo “Toba-de-Vaca”; Severino Gabriel da Silva,
Trezentos”; Francisco Felismino; Guilherme Monteiro da Silva; Newton Almeida
parte no assalto à ambulância.
o

grupo, vem Luiz Azevedo da Silva, vulgo “Luiz-Mal-de-Vida”, e

parágrafo 2.o inciso III, tudo do Código Penal.
CONTRARIEDADE DO LIBELO
Em sua contrariedade do libelo contra o réu Francisco de Souza Marques, vulgo “X-9”,

O Dr. Manuel Machado Barbuda, defensor da maioria dos réus, foi mais extenso

alguns choferes combinaram coagir Delmo a confessar os detalhes do crime por ele

de Delmo, havendo este resultado de causas imprevistas; f) que a maioria dos réus
que muitos chegaram atraídos pela simples curiosidade, foram presos no início da

resultou de desígnios autônomos dos que levaram a efeito com a absoluta surpresa
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diÁrio dA tArdE – 2 dE fEvErEiro dE 1953 (SEgundA-fEirA)

ÚLtiMAS ProvidÊnCiAS PArA o juLgAMEnto doS CHofErES

choferes implicados no massacre do estudante Delmo Campelo Pereira, que terá
lugar no próximo dia 4 do corrente. No decorrer de sua palestra, adiantou-nos o

pessoas portadoras de cartões, a serem distribuídos uma hora antes, na escadaria do
a algumas pessoas, inclusive representantes da imprensa, na parte especial da sala

APELO DO PRESIDENTE DA UNIÃO DOS ESTUDANTES
Amazonas, por nosso intermédio, apela a todos os estudantes que se mantenham
em ordem, como sempre se portaram, durante o julgamento dos choferes
implicados no massacre do estudante Delmo Pereira. Devem os estudantes e o povo

o jornAL – 3 dE fEvErEiro dE 1953 (tErçA-fEirA)

AMAnHã, o juLgAMEnto doS CHofErES – A tESE dA
ACuSAção

O julgamento dos choferes implicados no massacre do estudante Delmo Pereira, que

A equipe de advogados da defesa, à frente da qual está o Dr. Manuel Machado
Barbuda, professor de Direito Penal de nossa Faculdade de Direito e um dos mais
de Stefano, Ligier Herculano Barroso e outros, já preparou a tese que será defendida
durante os debates.
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Queiroz, que, provavelmente, terá a seu lado o criminalista carioca Celso Nascimento,
de Queiroz, em diversos julgamentos em que funcionou na defesa da sociedade, deu
sobejas provas de seus recursos oratórios e de sua capacidade intelectual, deixando
bem patentes os profundos conhecimentos jurídicos de que é possuidor.

Dr. Domingos de Queiroz que, a par de nosso desejo, adiantou o seguinte:
“As providências tomadas foram justas e oportunas, pois, deve-se evitar toda e

“Sobre a demora do julgamento dos choferes, isso naturalmente decorrerá em
“Puxa-Faca”. A maior parte dessas testemunhas arroladas pela defesa já foi ouvida

5 do corrente. As testemunhas arroladas pela defesa devem estar, como requer a

Ainda no decorrer de sua palestra com a nossa reportagem, assim se expressou o Dr.
Domingos de Queiroz:

apenas a esses imponderáveis imprevistos.

jurisprudência e nos pequenos subsídios de conhecimentos jurídicos que dispõe e
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dadas pelo Dr. Manuel Barbuda no decorrer dos debates, pois, para isso, o mesmo
adquiriu livros no Sul do País e se abeberou ainda mais dos conhecimentos jurídicos,

o jornAL – 3 dE fEvErEiro dE 1953 (tErçA-fEirA)

funCionArÁ nA dEfESA doS CHofErES o dr. nonAto dE
CAStro
choferes implicados no massacre do estudante Delmo Campelo Pereira o Dr.

Assim, ao que se sabe, a bancada de defesa dos matadores do estudante Delmo
Raimundo Nonato de Castro, Milton Augusto Asensi, Demóstenes de Stefano, Ligier
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o jornAL – 4 dE fEvErEiro dE 1953 (quArtA-fEirA)

HojE, o juLgAMEnto doS CHofErES
no trucidamento do estudante Delmo Campelo Pereira, que será presidido pelo
Precisamente na véspera do dia em que completará um ano daquele acontecimento,
um crime comentado no Amazonas, no Brasil e em todo mundo.

poderia passar despercebido tal acontecimento mesmo porque, no julgamento

OS RÉUS
vulgo “Pirulito”; Aurino do Espírito Santo Silva, vulgo “Santo-Pobre”; José Cesário
de Oliveira; Jorge de Souza; Benori Alencar Linhares; Joaquim Vieira da Mota, vulgo

dos Santos, vulgo “Toba-de-Vaca”; Severino Gabriel da Silva, vulgo “Tambaqui”;
Felismino; Guilherme Monteiro da Silva; Newton Almeida Palmeira, Helvídio Alves
de Oliveira; Luiz Azevedo da Silva, vulgo “Luiz-Mal-de-Vida”, e Luiz Albano da Costa.
de Queiroz, 3.o
da tese que será defendida pelo ilustre jurista. Também a sua capacidade e os seus
conhecimentos jurídicos, por muitas vezes, já foram postos à prova nos diversos
julgamentos em que tem tomado parte. A sua palavra é temida pelos advogados de
baseado nas provas dos autos.
A DEFESA
A bancada de defesa, integrada, ao que fomos informados, pelos advogados
Manuel Machado Barbuda, Raimundo Nonato de Castro, Milton Augusto Asensi,
ser melhor. Todos esses advogados, homens acostumados ao embates no foro
mais complicada doutrina penal.
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AS PROVIDÊNCIAS

do início dos trabalhos.
AGUARDADO O CRIMINALISTA CELSO NASCIMENTO
Segundo apurou nossa reportagem junto ao acadêmico Mauri de Macedo Bringel,

Luiz Carlos Goelzer.

diÁrio dA tArdE – 4 dE fEvErEiro dE 1953 (quArtA-fEirA)

dESdoBrAdo o juLgAMEnto doS CHofErES
julgamento dos choferes implicados no trucidamento do estudante Delmo Campelo

Às 13h, o Dr. Ernesto Roessing deu início aos trabalhos, fazendo ingressar na sala
“Pirulito”; Aurino do Espírito Santo Silva, vulgo “Santo-Pobre”; José Cesário de
Oliveira; Jorge de Souza; Benori Alencar Linhares; Joaquim Vieira da Mota, vulgo

dos Santos, vulgo “Toba-de-Vaca”; Severino Gabriel da Silva, vulgo “Tambaqui”;
Felismino; Guilherme Monteiro da Silva; Newton Almeida Palmeira, Helvídio Alves
de Oliveira; Luiz Azevedo da Silva, vulgo “Luiz-Mal-de-Vida”, e Luiz Albano da Costa.
SORTEIO DOS JURADOS
Tomadas todas as providências para o prosseguimento dos trabalhos, teve início
o sorteio dos jurados. Vários nomes foram recusados, quer pela defesa quer pela
advogados da defesa. Tal discordância fez com que os Drs. Manuel Machado
Barbuda e Raimundo Nonato de Castro requeressem ao juiz Ernesto Roessing o
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julgamento: Benori Alencar Linhares e Francisco de Souza Marques, vulgo “X-9”, cuja

O CONSELHO DE SENTENÇA

INDEFERIDO O PEDIDO DO JURADO AFONSO NINA
Ao tomar assento em sua cadeira, o jurado Afonso Nina requereu do juiz Roessing a

NÃO CHEGOU O CRIMINALISTA CELSO NASCIMENTO
conforme estava esperado, o criminalista carioca Celso Nascimento, convidado pelos
ao choferes implicados no trucidamento do estudante Delmo Campelo Pereira, cujo
julgamento teve início às 13h de hoje.

o jornAL – 5 dE fEvErEiro dE 1953 (quintA-fEirA)

dESfiLAM oS CHofErES AntE o triBunAL PoPuLAr

os Drs. Manuel Machado Barbuda, Raimundo Nonato de Castro, Milton Augusto
Adriano Queiroz, membros da bancada de defesa; além de outros advogados,
jornalistas, autoridades e de numerosa assistência, que lotava completamente as
chamada dos jurados, faltando os seguintes: Murilo Rayol dos Santos, Rodolfo Sena
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A seguir, o juiz-presidente dos trabalhos determinou a entrada, no recinto, dos réus
Rodrigues Cruz; Luiz Azevedo da Silva; Francisco Ribeiro dos Santos; José Cesário
de Oliveira; Aurino do Espírito Santo Silva, vulgo “Santo-Pobre”; Jorge de Souza;
Bulhões, Joaquim Vieira da Mota; Mário Ribeiro de Souza, vulgo “Mário Trezentos”,

O SORTEIO DOS JURADOS
Quando estava se processando esta parte dos trabalhos, em face da recusa de
da promotoria, os advogados da defesa, ante a surpresa geral, requereram o

o

,

CONSELHO DE SENTENÇA

e Mário Fortes Xavier, que prestavam o compromisso de praxe.
UMA RECLAMAÇÃO DO JURADO AFONSO CELSO MARANHÃO NINA

pelos jurados. Quanto à primeira preliminar levantada pelo referido jurado, explicou

FALARAM OS RÉUS PERANTE A JUSTIÇA
Francisco de Souza Marques, vulgo “X-9”, perante o juiz Ernesto Roessing, no decorrer

entregue à Polícia, do contrário, seria espancado. Manuel Cruz, apesar disso, repeliu
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do jovem sob as unhas com um punhal e ainda a fazer diversos ferimentos no corpo
do mesmo, depois do que aplicou profunda facada nas costas do estudante. Delmo

furar o corpo de Delmo, enquanto os demais choferes o pisavam e esmurravam. E
enquanto “Pirulito” dava outra nas costas.
“Puxa-Faca” na entrada da vereda. “Pirulito”, virando para aquele, disse: “você deve
morto. Como soubesse que estava morto, declarou que ia furar os seus olhos. No
depoimento sobre o fato.

crime já havia se consumado.
A ACUSAÇÃO
Encerrado o depoimento dos réus, o juiz Ernesto Roessing passou a fazer uma
aparteado pelos advogados de defesa.

suas palavras, seguras e convincentes, arrancou o Dr. Domingos de Queiroz aplausos
da numerosa assistência, que lotava completamente as galerias.
A DEFESA
Após um pequeno descanso, precisamente às 17h30, foi dada a palavra à bancada
de defesa, usando-a o Dr. Ligier Herculano Barroso, que se demorou perto de uma

diversas partes do processo, dizendo que antes dos réus, muitas outras pessoas
culminou com a morte de Delmo Pereira. Finalizou as 19h20, pedindo ao Conselho
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RÉPLICA
Após o jantar, precisamente às 20h30 e com outros argumentos, além dos já

TRÉPLICA
muita calma. Argumentou que Francisco Marques foi ao local do crime levado pela
também pela curiosidade, quando sabia ser isso um crime.

vagabundos que se encontram na assistência (e apontou para as galerias) deseja seja
Alencar ido ao local do crime levado pela curiosidade e sem saber o que ia acontecer.

presidente fossem feitas as seguintes perguntas ao réu Vicente de Alencar:

Respondeu o réu: “Que teve conhecimento do crime no dia 6 de fevereiro, porque,

ali se encontravam”.
A SENTENÇA

além da taxa penitenciária e custas do processo; e Vicente de Alencar a 20 anos

FALA À NOSSA REPORTAGEM O CRIMINALISTA MANUEL MACHADO
BARBUDA
Sobre o expediente usado pela bancada de defesa para que o julgamento fosse
desdobrado, procuramos ouvir o criminalista Manuel Machado Barbuda, que assim
se manifestou:
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concedido por lei, para a defesa, é de quatro horas e mais duas horas para a réplica.

dos julgamentos; prosseguindo-se somente no do réu que houver aceito o jurado,
salvo se este, recusado por um réu e aceito por outro, for também recusado pela

O JULGAMENTO DE HOJE
Prosseguindo no julgamento dos choferes implicados no massacre do estudante

3.o

de Castro e Milton Asensi, patronos da defesa da maioria, pelos expedientes que
Gomes Farias, que tem como seus advogados os Drs. Adriano Queiroz e Demóstenes
Amazonas de Stefano.

um só grupo ou em grupos menores, conforme os recursos empregados pelos Drs.
Manuel Barbuda, Nonato de Castro e Milton Asensi.

diÁrio dA tArdE – 5 dE fEvErEiro dE 1953 (quintA-fEirA)

ProSSEguE o juLgAMEnto doS CHofErES
massacre do estudante Delmo Campelo Pereira. Ontem, por maioria de votos, o
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Hoje, precisamente às 13h, presentes os Drs. Domingos de Queiroz, promotor de
Queiroz, Demóstenes de Stefano, advogados dos choferes; autoridades, jornalistas, e
Assis e Antônio Morgado de Souza, considerou abertos os trabalhos.
Feita a chamada dos jurados, em virtude da recusa de uns por membros da defesa
Barbuda, componente da bancada de defesa, solicitou a Ernesto Roessing que fosse

tem como advogados os Drs. Adriano Queiroz e Demóstenes Amazonas de Stefano.
CONSELHO DE SENTENÇA

CRIMINALISTA CELSO NASCIMENTO
primeiras horas da tarde de hoje, informou à nossa reportagem que o criminalista
dada pelo próprio criminalista, pelo telefone.

o jornAL – 6 dE fEvErEiro dE 1953 (SExtA-fEirA)

ABSoLvido, Por unAniMidAdE, o CHofEr CArLoS fAriAS

Alves Pereira de Queiroz, 3.o
Machado Barbuda, Nonato de Castro, Milton Asensi, Adriano Queiroz e Demóstenes
Amazonas de Stefano, patronos da defesa dos choferes implicados na morte do
jovem Delmo Pereira; autoridades, jornalistas e estudantes, o juiz Ernesto Roessing,
Antônio Morgado de Souza, considerou abertos os trabalhos.
Inicialmente, usou da palavra o advogado Nonato de Castro, esclarecendo que o Dr.
Machado Barbuda estava credenciado pelos demais membros da bancada de defesa
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defesa, alegando que esses mesmos réus já haviam credenciado os Drs. Nonato de

Novamente com a palavra, o Dr. Nonato de Castro disse que no interesse da defesa,
choferes ao Dr. Asensi, alegando mais: que essa faculdade era concedida à defesa pelo

NO BANCO DOS RÉUS APENAS CARLOS FARIAS
Em face da discordância entre membros da defesa ou desta com a promotoria,

Gomes Farias, que teve como patronos de sua defesa os advogados Adriano Queiroz
e Demóstenes Amazonas de Stefano. Carlos Gomes Farias foi denunciado como
o

e 44, item II, letra “j”.
CONSELHO DE SENTENÇA
Com apenas o chofer Carlos Gomes Farias no banco dos réus e na tribuna de defesa
os Drs. Demóstenes de Stefano e Adriano Queiroz, foi procedido o sorteio dos

FALA CARLOS GOMES FARIAS

chamado por alguém que se encontrava no interior de um carro.
de outras pessoas suas desconhecidas, o convidou para entrar no referido carro,
nem para onde iam nem o que iam fazer. E ao chegarem pouco adiante do batuque
até alguns passos, notaram que outros choferes já voltavam. Ele, Carlos Gomes Farias,
também voltou, sem chegar ao local onde havia sido morto o jovem Delmo, sendo
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A ACUSAÇÃO

Roessing concedeu a palavra ao promotor Domingos de Queiroz. Seguro, de dedo
em riste, demonstrando farto conhecimento dos autos, o Dr. Domingos de Queiroz,
ele, o réu, viajou para estrada dos Franceses, faltavam com a verdade. Sim, disse o
que, espontaneamente, sem procurar saber de quem se tratava, o que desejavam ou
Comparando os depoimentos do réu na Polícia, em Juízo ou perante o Conselho
discordâncias entre eles, mencionando a espontaneidade com que o réu depôs

Souza Marques, vulgo “X-9”.
Finalmente, depois de se demorar na tribuna durante duas horas, o promotor

A DEFESA
Precisamente às 18h, foi concedida a palavra à bancada de defesa, usando-a o
Dr. Demóstenes Amazonas de Stefano que, inicialmente, alegou ser absurda a

durante a sua defesa.
Demorou-se o Dr. Demóstenes na tribuna até às 18h45, quando os trabalhos
foram suspensos para o jantar. Às 19h45, foram reiniciados os trabalhos, ainda na

no massacre de Delmo. O Dr. Adriano Queiroz se demorou na tribuna durante uma
de Carlos Gomes Farias.

239

RÉPLICA
Novamente com a palavra, o Dr. Domingos de Queiroz adiantou que fora procurado
atender as pretensões expostas.

“Mário Trezentos”, de Newton Palmeira e de outros, todos apontando o réu como

espectador alegada pela defesa para o réu, acrescentou que sim, concordava que
Carlos Farias fosse um espectador como aqueles que comparecem a um concerto de

A mesma coisa aconteceu com o espectador Carlos Farias no massacre de Delmo

Carlos Gomes Farias.
TRÉPLICA

como coautor do crime de Delmo Pereira. Vez por outra aparteado pela promotoria,
depoimentos referentes ao réu.
A SENTENÇA
de algum esclarecimento, tendo Wilson Câmara, jurado, requerido a leitura dos dois
requereu também a leitura do depoimento de Newton Palmeira, sendo atendido,
crime. Finalmente, Heitor Nery Cabral, jurado, requereu leitura do depoimento de
“Mário Trezentos”, o qual também mencionou o nome de Carlos Farias em todas as
fases do crime.

a Carlos Gomes Farias. Em face disso, o Dr. Domingos de Queiroz imediatamente
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O JULGAMENTO DE HOJE
Prosseguindo nessa série de julgamentos que muito interesse vem despertando
todos os demais implicados no massacre do estudante Delmo Campelo Pereira, com

do Código de Processo Penal, para que o julgamento de hoje seja desdobrado, para

de sua defesa os advogados Manuel Machado Barbuda, Raimundo Nonato de Castro
e Milton Augusto Asensi.
ESPERADO HOJE O DR. CELSO NASCIMENTO
de hoje, a esta Capital, viajando por via aérea, o Dr. Celso Nascimento, brilhante
choferes implicados no massacre do estudante Delmo Pereira, convidado que foi

diÁrio dA tArdE – 6 dE fEvErEiro dE 1953 (SExtA-fEirA)

MAiS SEtE CHofErES EStão SEndo juLgAdoS PELo
triBunAL PoPuLAr
Pela 5.a
do estudante Delmo Campelo Pereira. Ontem, reuniu-se esse mesmo Tribunal e,

Às 13h de hoje, presentes o Drs. Machado Barbuda, Nonato de Castro e Milton
Asensi, componentes da bancada de defesa; Dr. Domingos de Queiroz, promotor
galerias, o Dr. Ernesto Roessing deu por abertos os trabalhos, sendo secretariado

iniciado o sorteio dos jurados. Nesta oportunidade, os advogados de defesa, na
mesma forma como já vem procedendo, passaram a discordar de uns e aprovar,
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composta a bancada de defesa dos três advogados acima mencionados. Isso feito, os
Guilherme Monteiro da Silva, Pedro Paulo de Farias e Jorge de Souza.
CONSELHO DE SENTENÇA

INTERROGATÓRIO DOS RÉUS
Precisamente às 14h, foi iniciado o interrogatório dos réus, sendo chamado em
primeiro lugar o de nome Jorge de Souza.

o jornAL – 7 dE fEvErEiro dE 1953 (SÁBAdo)

AntE o triBunAL PoPuLAr SEtE iMPLiCAdoS no MASSACrE
dE dELMo
Presentes o Dr. Domingos de Queiroz, 3.o
Barbuda, Milton Augusto Asensi e Nonato de Castro, patronos da defesa dos réus;

Morgado de Souza.
Já se encontravam no banco dos réus todos os implicados no massacre do estudante
que foi absolvido, foi procedido o sorteio dos jurados, havendo, nessa oportunidade,
discordâncias entre os membros da defesa, pelo que o juiz Ernesto Roessing,
da Mota, Newton Almeida Palmeira, Guilherme Monteiro da Silva, Pedro Paulo de
Farias e Jorge de Souza.

como defensores daqueles réus os advogados Nonato de Castro, Machado Barbuda
e Milton Augusto Asensi.
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CONSELHO DE SENTENÇA

INÍCIO DOS TRABALHOS
Primeiramente, o juiz-presidente Ernesto Roessing dirigiu um apelo à assistência
que lotava as galerias, dizendo que sempre teve a melhor acolhida todo aquele que
devidamente se comportava, sem perturbar os trabalhos. A seguir, passou a explanar as diversas partes do processo, depois do que anunciou que seria procedida a

INTERROGATÓRIO DOS RÉUS
Às 14h, foi iniciado o interrogatório dos réus, falando, em primeiro lugar, Jorge de

COM A PALAVRA O PROMOTOR DE JUSTIÇA
Encerrado o interrogatório dos réus, após pequeno intervalo, o juiz Ernesto Roessing

que contribuíssem para a boa marcha dos trabalhos.

convivência de cada um dos réus no crime da estrada dos Franceses.
mostrando, à luz da doutrina, e se baseando nos autores mais respeitáveis em
matéria penal, o valor das provas arroladas no decorrer do processo. Mostrou,
demais circunstâncias que vieram comprová-los, deviam merecer a melhor acolhida.

Castro dizendo que “somos cheios de falhas e, por isso, é que ali se encontravam sete
réus para serem julgados”, disse o Dr. Domingos de Queiroz, dirigindo-se ao Conselho
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voltarem à sociedade”.
periculosidade dos réus, dizendo que “um homem de bem, de personalidade
Mas, aquele que assalta uma ambulância, protegida pela Cruz Vermelha, que é
respeitada até nos campos de batalha; que arranca de seu interior uma pessoa,
que estava entregue às autoridades, e o espanca, esmurra, esfaqueia, apunhala
e massacra, esse sim, deve ser punido, porque se revela um indivíduo de maus
E assim caracterizou aqueles sete réus que estavam sentados perante o Conselho de
às 21h.
A DEFESA
Depois do intervalo necessário para o jantar, foram reiniciados os trabalhos, indo à
Fraco, a princípio, o Dr. Milton Asensi foi se enfronhando mais na defesa, iniciando
por alegar a invalidade das provas apresentadas, sendo constantemente aparteado
pela promotoria.
Sempre manuseando os autos, analisando-os minuciosamente, o Dr. Milton Asensi,

Trocaram-se apartes, muitas das vezes neles entrando todos os membros da defesa,
porém,o advogado Milton Asensi na sua defesa, desta feita já mais seguro e de
maneira inteligente, merecendo elogios de seus companheiros de defesa.
Até à hora de encerrarmos o nosso expediente, ainda se encontrava falando o Dr.

o presente julgamento terminará por volta das 9h de hoje, quando será conhecido o
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diÁrio dA tArdE – 7 dE fEvErEiro dE 1953 (SÁBAdo)

CondEnAdoS – ABSoLvidoS
O Jornal
juiz Ernesto Roessing, para julgar os réus Joaquim Vieira da Mota, vulgo “Joaquim
o

, item II, combinado com os
o

, item II,

Àquela hora, ante a ansiedade popular, com as dependências do Palácio Clóvis
Bevilácqua completamente lotada de populares, presentes o Dr. Domingos Alves
de Castro, Milton Asensi e Machado Barbuda, integrantes da bancada de defesa,

completa ordem durante os trabalhos, os quais se prolongaram até 10h de hoje.
O EXPEDIENTE DA DEFESA
per
dos réus aqueles que acima já mencionamos. Com a palavra, o Dr. Nonato de Castro,
Milton Asensi para patrocinarem a sua defesa.
O CONSELHO DE SENTENÇA
Transposto esse impasse, o juiz Ernesto Roessing procedeu ao sorteio dos jurados,

juramento exigido por lei.
OS TRABALHOS

concedeu a palavra ao Dr. Domingos Alves Pereira de Queiroz que, de maneira segura
dos acusados, de acordo com a prova dos autos, fazendo, inicialmente, a leitura dos
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os autos, demonstrando as responsabilidades de cada um dos réus, de acordo com
precisamente às 21h, após ter falado por quatro horas seguidas.
Concedida a palavra à defesa, foi à tribuna o advogado Milton Asensi, que iniciou as

secundado na tribuna pelo Dr. Machado Barbuda. Sereno, lamentando inicialmente
os acontecimentos que culminaram com a morte do jovem Delmo Campelo Pereira,

mencionando a doutrina penal, tudo para fazer valer aquelas provas constantes

Após um pequeno descanso – já apareciam os primeiros raios de sol –, voltou a
falar a defesa, seguindo a mesma ordem de oradores que vinha sendo observada
desde a primeira parte em que a mesma atuou. Milton Asensi, Nonato de Castro e

Pereira foi massacrado. Mais uma vez, negaram validade às provas colhidas no

A SENTENÇA
Encerrados os debates, o juiz Ernesto Roessing convidou os presentes, muitos dos

Bulhões, Pedro Paulo de Farias e Joaquim Vieira da Mota a 12, 14, 12 e 14 anos de
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RECORRERAM A PROMOTORIA E A DEFESA

voltaram todos para a Penitenciária do Estado.
VALE RESSALTAR

visando sempre esclarecimentos a respeito de matéria penal. Assim, por tudo isso,

PROSSEGUIRÁ O JULGAMENTO NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA
Antes de encerrar os trabalhos, o juiz Ernesto Roessing anunciou o prosseguimento
Campelo Pereira.

o jornAL – 8 dE fEvErEiro dE 1953 (doMingo)

ProSSEguirÁ AMAnHã o juLgAMEnto doS CHofErES
Campelo Pereira, ocorrido no dia 5 de fevereiro de 1952. Decorrido um ano, mesmo

sendo levados a efeito os julgamentos dos implicados no crime da estrada dos
vez que esse mesmo povo, a sociedade do Amazonas – como disse o Dr. Domingos de

habilidade pelo juiz Ernesto Roessing, os juízes do fato, de acordo com as suas
Gomes Farias, Guilherme Monteiro da Silva e Newton Almeida Palmeira e condenando
os choferes implicados no massacre do jovem Delmo Pereira.
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CONTINUARÃO OS TRABALHOS DO TRIBUNAL DO JÚRI

Oliveira; Manuel Cruz; Severino Gabriel da Silva, vulgo “Tambaqui”; Luiz Azevedo
da Silva; Francisco Ribeiro dos Santos; Aurino do Espírito Santo Silva, vulgo “SantoPobre”; Benori Alencar Linhares; Mário Ribeiro de Souza, vulgo “Mário Trezentos”;

O JULGAMENTO DE AMANHÃ

Delmo Pereira. Conforme fora convocado pelo seu presidente, aquele Tribunal
reunir-se-á pela 6.a
Manuel Barbuda, Nonato de Castro e Milton Asensi.
JUIZ – ACUSAÇÃO E DEFESA
Sem favor nenhum, vale ressaltar a personalidade do ilustre magistrado que é o
sabedoria, tornando-se, por isso mesmo, admirado por todos e muito mais pela

o Dr. Ernesto Roessing já se manifestou como um dos mais íntegros e capazes
juízes que tem passado pela presidência daquele Tribunal Popular. E têm sido essas

3.o
com elegância e boa dose de ironia também. Sem oratória eloquente, sem demagogia,
o Dr. Domingos de Queiroz investe contra aqueles que perturbam a harmonia social
“Espantalho das Defesas”.
ouvir da tribuna da defesa, entre eles Nonato de Castro, Manuel Barbuda, Milton
Asensi, Adriano Queiroz, Demóstenes de Stefano, Ligier Herculano Barroso e Rodolfo

matéria penal.

248

em nosso foro.

diÁrio dA tArdE – 9 dE fEvErEiro dE 1953 (SEgundA-fEirA)

ContinuA o dESfiLE doS CHofErES AntE o triBunAL
PoPuLAr
Às 13h, pela 6.a
do estudante Delmo Campelo Pereira, que terá como patronos de sua defesa os
funcionando o Dr. Domingos de Queiroz, o “Espantalho das Defesas”, que teve
Àquela hora, presentes os advogados de defesa; o promotor Domingos Alves
Pereira de Queiroz, estudantes, autoridades, magistrados e dezenas de populares
o juiz Ernesto Roessing deu por aberto os trabalhos, determinando a entrada no
recinto das sessões os choferes que ainda esperam julgamento. Isto feito, iniciou-se

Pardo, vulgo “Sabazinho”.
CONSELHO DE SENTENÇA
Assim, sem mais impasses, foi procedido o sorteio dos jurados, para compor o

OS TRABALHOS

Severino Ramos de Assis e Antônio Morgado de Souza. Após o interrogatório, falou
A seguir, manifestou-se a bancada de defesa, que também foi breve. O juiz Ernesto
a responderem aos quesitos. Recolhidos estes, o juiz Ernesto Roessing proferiu a
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fArSA
cidade de que o sentenciado Adalberto Campos Bessa, na Penitenciária do Estado,
passado, que culminaram com as mortes do chofer José Honório, na estrada de
Campos Sales, e do jovem Delmo Pereira, na vereda da Colônia dos Franceses.
Estado, onde já encontrou o Dr. Paulo Marinho, chefe de Polícia; delegado Osmar
e os Drs. Manuel Barbuda e Ligier Herculano Barroso, membros da defesa dos
choferes; Dr. Giovanni Figliuolo, diretor daquele presídio, além do comissário Felipe
Adalberto Campos Bessa, sob as vistas de representantes da imprensa, inclusive do
enviado especial da revista carioca O Cruzeiro.
mereceu nenhum crédito, pois, fogem completamente a verdade. Ele, apesar de
ter declarado haver tomado parte naqueles acontecimentos, no decorrer de seu
fora de si ou que fosse adredemente insinuado a proceder daquela maneira,
comprometendo-se nos dois crimes: da estrada de Campos Sales, morte de José
Honório, e da Colônia dos Franceses, massacre de Delmo. Adalberto Bessa, que se

Disse ele, perante aquelas autoridades e os jornalistas presentes que, em conversa
com diversos choferes, inclusive “Pirulito”, “Carioca” e Cruz, nos corredores da
penitenciária, acertaram que ele iria se declarar culpado dos dois crimes, e isso
fazendo, contaria com o apoio incondicional dos culpados, principalmente de Cruz
com Adalberto em atendê-lo no que o mesmo desejasse. O Dr. Nonato de Castro, ao
Disse também Adalberto que, pelo seu compromisso de se considerar companheiro de
Delmo no assassínio do chofer José Honório, passou a ser bem tratado pelos choferes,
quando ele mesmo disse que chegou em Manaus, do rio Solimões, no dia 7 de
fevereiro de 1952, posteriormente, portanto, ao acontecimentos dos dias 31 de
janeiro e 5 de fevereiro do mesmo ano.

Campos Bessa.
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o jornAL – 10 dE fEvErEiro dE 1953 (tErçA-fEirA)

SEiS CondEnAdoS E CinCo ABSoLvidoS
também como implicado nos acontecimentos que culminaram com o massacre do
121, parágrafo 2.o
do Código Penal.
Precisamente às 13h, presentes o promotor Domingos de Queiroz; Drs. Manuel
Barbuda, Nonato de Castro e Milton Asensi, da bancada de defesa; grande assistência,

A seguir, ordenou que fossem trazidos os réus Ludgero Sarmento, vulgo “Carioca”;
Aurino do Espírito Santo Silva, vulgo “Santo-Pobre”; Benori Alencar Linhares; Silas de
Silva Pardo, vulgo “Sabazinho”; Francisco Ribeiro dos Santos, vulgo “Toba-de-Vaca”;
Severino Gabriel da Silva, vulgo “Tambaqui”; Francisco Felismino; Helvídio Alves de
Oliveira e Luiz Azevedo da Silva, vulgo “Luiz-Mal-de-Vida”.
NOVO DESDOBRAMENTO

vulgo “Sabazinho”.
CONSELHO DE SENTENÇA

DEPOIMENTO DO RÉU
os advogados Nonato de Castro, Machado Barbuda e Milton Asensi, o Dr. Ernesto

barbaridades que se foram impostas. Disse, como os demais, que fora ali levado pela
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OS DEBATES
Sem grande interesse foram os debates. O Dr. Domingos de Queiroz, ao fazer a

A defesa, através da palavra do Dr. Machado Barbuda, foi breve também. Regulou
a demora desse advogado o mesmo que passou o Dr. Domingos de Queiroz na
quando o juiz Ernesto Roessing convidou os jurados a responderem os quesitos.
ABSOLVIDO

o competente alvará de soltura, tendo sido “Sabazinho”, à mesma hora, posto em
liberdade.
GRAVEMENTE ENFERMO “SABAZINHO”
foi preso, já se encontrava afetado dos pulmões e o tempo que passou aguardando
as autoridades o internado num hospital, de onde saiu para sentar-se no banco dos
favorável, por unanimidade.
O JULGAMENTO DE HOJE

o promotor Domingos de Queiroz – o “Espantalho das Defesas” – enquanto os

ESPERADO AMANHÃ O CRIMINALISTA CELSO NASCIMENTO

num aparelho da Panair do Brasil.

da Capital Federal.
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RETROSPECTO DOS JULGAMENTOS
Conforme é do conhecimento de todos, 27 choferes implicados no massacre do
estudante Delmo Campelo Pereira foram pronunciados pelo juiz Ernesto Roessing,

dia 4, foram julgados Francisco de Souza Marques, vulgo “X-9”, condenado a 12

Vieira da Mota, Pedro Paulo de Farias e Jorge de Souza, que foram condenados às

diÁrio dA tArdE – 10 dE fEvErEiro dE 1953 (tErçA-fEirA)

MAiS doiS CHofErES EnfrEntAM o triBunAL PoPuLAr
de 5 de fevereiro do ano passado, que se encontram hoje sentados ao banco dos
atribuída a ambos no massacre do jovem Delmo Pereira, na estrada dos Franceses.
o

Nonato de Castro, Manuel Machado Barbuda e Milton Augusto Asensi, da bancada
de defesa, e, ainda, representantes da imprensa, acadêmicos de Direito, magistrados,
Roessing determinou a entrada ao recinto dos trabalhos dos réus em julgamento.

advogados da defesa passaram a recusar alguns dos nomes sorteados, pelo qual foi

253

O CONSELHO DE SENTENÇA
Feita a advertência exigida por lei, o juiz Ernesto Roessing procedeu a escolha dos

INTERROGATÓRIO DOS RÉUS
Queiroz - o “Espantalho das Defesas” –, a postos os advogados Machado Barbuda,
Nonato de Castro e Milton Asensi, os réus passaram a ser ouvidos, sendo indiciados

AMANHÃ CHEGARÁ CELSO NASCIMENTO
Bringel, presidente da UEA, o criminalista Celso Nascimento, presentemente em
demais choferes implicados no trucidamento do estudante Delmo Campelo Pereira.

o jornAL – 11 dE fEvErEiro dE 1953 (quArtA-fEirA)

ABSoLvidoS MAiS doiS iMPLiCAdoS no MASSACrE dE
dELMo
massacre do estudante Delmo Campelo Pereira e, por isso mesmo, denunciado nas
o

II, letra “j”, do Código Penal.

Nonato de Castro, Manuel Machado Barbuda e Milton Augusto Asensi, patronos dos
réus, às 13h, o juiz Ernesto Roessing deu início aos trabalhos, determinando que
adentrassem ao recinto os choferes Ludgero Sarmento, José Cesário de Oliveira,
Manuel Rodrigues Cruz, Aurino do Espírito Santo Silva, Benori Alencar Linhares, Silas
Severino Gabriel da Silva, Mário Souza, Francisco Felismino, Helvídio Alves de Oliveira
e Luiz Azevedo da Silva.

patronos de suas defesas os advogados Manuel Machado Barbuda, Nonato de Castro
e Milton Asensi.
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O CONSELHO DE SENTENÇA
Após a advertência exigida por lei, o Dr. Ernesto Roessing procedeu ao sorteio do

juramento legal.
INTERROGATÓRIO DOS RÉUS

Milton Asensi, Nonato de Castro e Machado Barbuda; entre representantes da
imprensa e a numerosa assistência que lotava literalmente as galerias, foi iniciado o

o fato. No dia 6 de fevereiro do ano passado, apanhei uma borrachada do comissário
Bastos e possuo uma cicatriz, produzida por faca, feita pelo comissário Bastos”.
A ACUSAÇÃO

inicialmente, à morte do desembargador aposentado Ismael de Almeida, ocorrida na
Capital Federal, tecendo comentários sobre a personalidade do ilustre falecido, que

decorrência de fatores imprevistos.

que apesar de Manaus ser a capital dos paradoxos, onde há um bairro de Flores, sem
que lá se encontre nenhum jardim; uma rua dos Remédios, sem que essa rua possua
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Citou ainda os mais variados métodos usados pela defesa em favor de seus
ocorreu com referência a um dos choferes que foi absolvido por unanimidade,

responsabilidade criminal de cada um dos réus e aquilo que dos autos constava a

para ambos os réus, nas penas a que foram denunciados.
A DEFESA

do que, sempre aparteado pelo promotor, referiu-se ao crime de Delmo, matando
covardemente José Honório, alongado-se em historiar os mínimos detalhes daquele
crime da estrada de Campos Sales.
acrescentando que apenas notava-se o propósito da promotoria em acusar, para

Depois do intervalo dispensado ao jantar, ainda com a palavra a bancada de defesa,
foi à tribuna o Dr. Milton Augusto Asensi que, apesar de constantemente aparteado

Milton Asensi demorou-se na tribuna até às 21h, quando foi dada a palavra a Manuel
à morte de Delmo, dizendo que o fato foi bastante explorado pela imprensa, pelo
criado um ambiente desfavorável aos choferes e deu margem a que se procurasse
ignorar a veracidade dos fatos, tanto que choferes que foram encontrados longe do
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A SENTENÇA
Jacinto da Câmara para que fossem lidos os dois depoimentos dos réus, prestados

O JULGAMENTO DE HOJE

defesas os Drs. Manuel Machado Barbuda, Raimundo Nonato de Castro e Milton
Asensi.
o

, item III, combinado com os

Capital às 11h de hoje.

diÁrio dA tArdE – 11 dE fEvErEiro dE 1953 (quArtA-fEirA)

AguArdA o Povo MAiS uMA dECiSão do triBunAL do jÚri
Conforme ajuste dos advogados Nonato de Castro, Manuel Machado Barbuda e
Milton Asensi, que patrocinaram a defesa dos choferes implicados no massacre do
o

naquele crime foram condenados, sob a ressalva de a defesa ter ainda apelado

OS TRABALHOS DE HOJE
Precisamente às 13h, presentes o Dr. Domingos Alves Pereira de Queiroz, promotor
Dr. Ernesto Roessing deu por abertos os trabalhos, fazendo a chamada dos jurados.
choferes implicados.
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A defesa, como vem fazendo nos demais julgamentos, passou a relatar alguns

sendo defendidos pelos Drs. Manuel Machado Barbuda, Milton Augusto Asensi e
Raimundo Nonato de Castro.
O CONSELHO DE SENTENÇA
Depois da saída dos demais choferes, o juiz Ernesto Roessing passou ao sorteio dos
Melo, Hernani Aguiar e Nerino Polard.
INTERROGATÓRIO DOS RÉUS
interrogatório dos réus, prestando depoimento, em primeiro lugar, o de nome Luiz
de Souza.
ÚLTIMA HORA: ABSOLVIDOS OS CHOFERES HELVÍDIO ALVES DE OLIVEIRA
E LUIZ ALBANO DA COSTA
Às 16h, terminou o julgamento dos choferes Helvídio Alves de Oliveira e Luiz Albano
da Costa, os quais foram absolvidos pelo Tribunal Popular, por maioria dos votos.
CHEGOU CELSO NASCIMENTO
Perto das 15h30, viajando num dos aparelhos da frota Bandeirante, da Panair do
Brasil S.A., chegou a esta Capital o criminalista carioca Celso Nascimento, o qual, a
dos choferes matadores de Delmo Pereira. O Dr. Celso Nascimento está hospedado
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o jornAL – 12 dE fEvErEiro dE 1953 (quintA-fEirA)

CELSo nASCiMEnto ACuSArÁ HojE oS MAtAdorES dE
dELMo
cinco votos contra dois, encerrou-se, às 16h de ontem, a 8.a
Fazendo um retrospecto dos julgamentos dos choferes até agora realizados, vamos

Palmeira, Luiz Albano da Costa e Helvídio Alves de Oliveira.

Os condenados foram os seguintes: Francisco de Souza Marques, vulgo “X-9”, Vicente
Mecânico”, Pedro Paulo de Farias e Jorge de Souza.
A SESSÃO DE ONTEM
julgamento daqueles dois choferes, cuja defesa foi feita pelos advogados Manuel
Machado Barbuda, Raimundo Nonato de Castro e Milton Asensi.
o promotor Domingos Alves Pereira de Queiroz; jornalistas, estudantes de Direito e
numerosa assistência, o juiz Ernesto Roessing deu por aberto os trabalhos, sendo
entrada, no recinto, dos choferes que ainda restam entrar em julgamento, passando,
A defesa, a exemplo do que vem fazendo nos demais julgamentos, passou a refugar
apenas os choferes Helvídio Alves de Oliveira e Luiz Albano da Costa.
O CONSELHO DE SENTENÇA
Dando prosseguimento aos trabalhos, o juiz Ernesto Roessing passou à escolha dos

OS DEBATES
Após o interrogatório dos réus, que foi resumido, quando os mesmos negaram
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passado, o juiz Ernesto Roessing passou a palavra ao Dr. Domingos de Queiroz
que, inicialmente, procedeu a leitura do libelo acusatório, entrando logo em

Com a palavra a defesa, foi à tribuna o Dr. Milton Asensi, falando apenas 15 minutos

A SENTENÇA

O JULGAMENTO DE HOJE

o

III, letra “j”, do Código Penal.
NA BANCADA DE ACUSAÇÃO O DR. CELSO NASCIMENTO

massacre do estudante Delmo Campelo Pereira.
Assim, conforme nos adiantou o Dr. Celso Nascimento, no julgamento de hoje fará

FALA À NOSSA REPORTAGEM O DR. CELSO NASCIMENTO
Logo após a sua chegada à nossa Capital, a reportagem do nosso Diário procurou
ouvir a palavra do advogado carioca, que assim se expressou ao repórter, ao ser

possível deixar de concordar, de vez que ele já está condenado à morte pela própria

porque 30 anos é a pena máxima”.
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dado sobejos conhecimentos durante os julgamentos dos implicados no massacre de
Delmo Campelo Pereira”. Ainda durante a sua conversa com o repórter, adiantou o

E como fosse numeroso o ajuntamento de estudantes e populares que assediavam o
Dr. Nascimento para cumprimentá-lo, o mesmo se despediu do repórter, adiantando
com referência ao julgamento dos choferes implicados no massacre de Delmo.
A MANIFESTAÇÃO DOS ESTUDANTES
Logo à chegada do criminalista Celso Nascimento a esta cidade, os estudantes
morte de seu colega Delmo Pereira.

mesmos no homenageado.

dirigiu-se à residência do Dr. Domingos de Queiroz, a quem foi prestar uma
nos julgamentos dos choferes.

diÁrio dA tArdE – 12 dE fEvErEiro dE 1953 (quintA-fEirA)

no BAnCo doS rÉuS MAiS uM iMPLiCAdo no MASSACrE dE
dELMo
choferes implicados no massacre do estudante Delmo Campelo Pereira. Pelos
resultados até agora conhecidos, a defesa – a trilogia, na palavra do advogado Milton

dos estudantes, que promoveram passeatas pelas ruas e levaram ao Dr. Domingos
durante os julgamentos. Também, logo após sua chegada a esta Capital, foi o Dr.
se concentraram em frente ao Hotel Amazonas.
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O JULGAMENTO DE HOJE

Ramos de Assis, sendo julgado o réu Francisco Felismino, denunciado nas penas do
o

do Código Penal.
trabalhos, mandando entrar no recinto os choferes José Cesário de Oliveira; Manuel
“Carioca”; Aurino do Espírito Santo Silva, vulgo “Santo-Pobre”; Benori Alencar
Linhares; Severino Gabriel da Silva, vulgo “Tambaqui”; Mário Ribeiro de Souza, vulgo
“Mário Trezentos”; Pedro Gomes de Souza; Luiz Azevedo da Silva, Francisco Ribeiro
dos Santos e Francisco Felismino.
NOVO DESDOBRAMENTO
Presentes o promotor Domingos de Queiroz e o seu assistente, Dr. Celso Nascimento;
os advogados Nonato de Castro, Milton Augusto Asensi e Machado Barbuda, da
bancada de defesa; representantes da imprensa, estudantes, e numerosa assistência,
que lotava completamente as galerias, foi iniciado o sorteio dos jurados, tendo a
defesa, com o mesmo expediente anterior, recusado uns, pelo que o juiz Ernesto
Roessing determinou a saída dos choferes do recinto, onde permaneceu apenas

CONSELHO DE SENTENÇA

Cabral. Depois de ouvido o juramento dos jurados, o juiz Ernesto Roessing passou a
ouvir o depoimento do réu Francisco Felismino.

o jornAL – 13 dE fEvErEiro dE 1953 (SExtA-fEirA)

intErroMPidA A SÉriE dE ABSoLviçÕES

Felismino da Silva, vulgo “Nêgo-Chico”, implicado no massacre do jovem Delmo
Campelo Pereira.
Precisamente às 13h, presentes os Drs. Nonato de Castro, Machado Barbuda e Milton
Asensi – a trilogia da defesa –, os Drs. Domingos de Queiroz e Celso Nascimento, da
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Palácio Clóvis Bevilácqua e também nas redondezas, o Dr. Ernesto Roessing, juizmandados sentar nos bancos dos réus os choferes que ainda restavam se defrontar

O CONSELHO DE SENTENÇA
a defesa, através da palavra dos seus componentes, recusou uns, enquanto outros

defendido pelos três advogados acima mencionados.
troca de apartes. Também, quando foi chamado o jurado Hernani Aguiar, o promotor
Domingos de Queiroz fez ver ao juiz-presidente dos trabalhos que esse jurado havia

promotor achou por bem recusar o referido jurado.

prestaram o juramento exigido por lei.
O DEPOIMENTO DO RÉU

Nonato de Castro e Milton Asensi, da bancada de defesa, o juiz Roessing passou a
ouvir o depoimento do réu, Francisco Felismino da Silva, vulgo “Nêgo Chico”, cujas

A ACUSAÇÃO
Precisamente às 14h, foi concedida a palavra ao promotor Domingos de Queiroz

reina a mais completa liberdade e, por isso mesmo, nada há a temer quando ocorrer
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obedece apenas a lei e a sua consciência. Disse que o representante do Ministério

homenageado”, para acrescentar que os que já sentaram perante o Conselho de

teve chance para se reabilitar perante a sociedade porque essa chance lhe foi negada
pelos seus algozes. Sim, porque quando o mesmo estava sendo processado por um
crime, procuraram dele se apossar, o que foi evitado pelo Dr. Nonato de Castro.

dos choferes, adiantou o promotor Domingos de Queiroz, eles foram mais além:

Todos esses fatos, acrescentou o Dr. Domingos de Queiroz, já evidenciavam o desejo
que sofreu “Antônio-Mal-de-Vida” na estrada do Aleixo, ao assalto da ambulância
e ao sequestro de Delmo Campelo Pereira, que culminou com o massacre do

NA TRIBUNA O DR. CELSO NASCIMENTO

defesa, dos quais se desfez com muita habilidade, dando margem a que a assistência

O Dr. Celso Nascimento, sem se aperceber dos apartes provindos da defesa, de dedo

“Carioca” e “Luiz-Mal-de-Vida”, que acusam o réu, o primeiro, que o convidou para
segundo, que o mencionou entre aqueles que esbofeteavam, pisavam e humilhavam
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“Nêgo-Chico” quando este declarou que foi até à entrada da vereda onde mataram
Delmo para acentuar, com ênfase, que o mesmo estava naturalmente combinado

Nem por isso, entretanto, deixou de demonstrar a sua solidariedade aos demais
a respeito dos seus trâmites legais, passou a comentar que o réu, quando acusado,

Referiu-se também o Dr. Celso Nascimento à defesa do acusado, que, apontando

Francisco Felismino da Silva nada disso fez, nem tampouco os seus defensores.

– O réu estava, como disse “Mal-de-Vida”, no local do crime, entre aqueles que se
agiu dessa maneira;

matavam Delmo Pereira.
que o verdadeiro lugar de maus elementos, de indivíduos de maus antecedentes,

A DEFESA
Deixando a tribuna o Dr. Celso Nascimento, o juiz Roessing passou a palavra à defesa,
falando como primeiro orador o Dr. Milton Asensi, que iniciou a defesa fazendo

argumento jurídico.
a atender, referindo-se ao crime dos choferes e acrescentando que ninguém pode
ser acusado de um crime quando nem aparece no local. Sempre apelando para os
autores da matéria penal, o Dr. Milton Asensi defendeu a tese de que os choferes que
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depusessem contra Francisco Felismino da Silva e, por isso, às 18h45, encerrou a sua

FALA O DR. MANUEL BARBUDA
Depois do jantar, às 20h, ainda com a palavra a defesa, foi à tribuna o Dr. Manuel
Machado Barbuda, que se referiu a Delmo Pereira, minuciando a sua vida, os
acontecimentos que antecederam a morte do chofer José Honório, tecendo
Disse que Delmo, com o seu despistamento à Polícia para confessar o seu crime,
muito ocorreu para que se criasse um ambiente de intranquilidade, e onde mais
se acentuou foi na classe dos choferes, em sua maioria composta de homens
semianalfabetos, os quais, de violência em violência – do aglomerado de choferes
Mal-de-Vida”, na estrada do Aleixo; com o assalto à ambulância na porta da Santa
negligência das autoridades em desvendar o crime da estrada de Campos Sales. Tudo

pedidos de impronunciamento para muitos e acrescentou que isso vinha evidenciar
as falhas existentes no processo, citando o que aconteceu com Waldemar, “Bigode”

RÉPLICA

para diversas pessoas, entretanto, perguntou por que essas pessoas, que foram
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Com a palavra, o Dr. Celso Nascimento passou a se referir, com ênfase e de dedo em

Direito e da sociedade.
Constantemente aparteado pela defesa, levantou-se e mostrou ao Conselho de

TRÉPLICA
Na tribuna, o Dr. Nonato de Castro, precisamente às 23h45, iniciou fazendo uma

Francisco Felismino.
incriminar o réu. E ainda sobre a sua pessoa, teceu os mais diversos comentários,

A SENTENÇA
Depois de encerrados os debates, o juiz Ernesto Roessing convidou os membros do

O JULGAMENTO DE HOJE
“Mala-Velha”, um dos maiores implicados no massacre do estudante Delmo Pereira.
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diÁrio dA tArdE – 13 dE fEvErEiro dE 1953 (SExtA-fEirA)

“MALA-vELHA” PrEStA ContAS À juStiçA
criminalista carioca Celso Nascimento que, ao lado do ilustre promotor Domingos de

Barbuda e Milton Asensi, está sendo julgado hoje, pelo Tribunal Popular, o chofer
o
, item

O DESDOBRAMENTO
desdobramento do julgamento e que saíssem da sala de julgamento os choferes,

O CONSELHO DE SENTENÇA

Melo, Eros Pereira da Silva e Heitor Nery Cabral.
O INTERROGATÓRIO DO RÉU
ao seu lado o Dr. Celso Nascimento, presentes autoridades, magistrados, numerosos
Souza, passou a fazer o interrogatório de “Mala-Velha”.

o jornAL – 14 dE fEvErEiro dE 1953 (SÁBAdo)

CondEnAdo “MALA-vELHA” A 20 AnoS dE rECLuSão
a reunir-se à tarde de ontem para prosseguir o julgamento dos choferes implicados
no massacre do estudante Delmo Campelo Pereira, manifestando-se o Conselho de
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Precisamente às 13h, presentes os Drs. Domingos Alves Pereira de Queiroz e Celso

mais uma vez, pelo que foi determinada a saída do recinto dos choferes que ali se

O CONSELHO DE SENTENÇA

juramento legal.
OS DEBATES
Depois de ouvido o réu pelo juiz Ernesto Roessing, este concedeu a palavra ao
promotor Domingos de Queiroz, que passou a mencionar as provas constantes dos
autos, evidenciando a culpabilidade de “Mala-Velha”, tecendo também comentários
massacrado na estrada dos Franceses, demonstrando com fortes argumentos que
Pedro Gomes de Souza esteve no local do crime e, por isso, deveria ser punido como
coautor do mesmo.

denunciado. Secundando-o com a palavra, foi à tribuna o Dr. Celso Nascimento, cuja

O assistente da promotoria, como da primeira vez que usou da palavra no foro de
diretas, incisivas, claras, fazendo com que, ao rememorar os maus momentos
passados por Delmo Campelo Pereira na vereda, antes de ser morto, fez com que
explanar aqueles acontecimentos e a indicar o réu, ali sentado, pedindo para ele a

que os próprios companheiros de “Mala-Velha” o acusavam e o mencionavam no
“Mala-Velha” quem disse haver empurrado Delmo, já ferido, quando o mesmo caiu
sobre si. Daí o sangue em sua roupa.
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“Carioca”, que, ao se dirigir aos seus companheiros naquele local, quando desferiu
a primeira facada em Delmo, disse: “Espero que os meus companheiros zelem pela

A DEFESA
Precisamente às 16h30, foi dada a palavra ao Dr. Milton Augusto Asensi, da bancada
um crime, só poderá ele ser responsabilizado pelos atos que se referem a esse crime.
Asensi, “é um criminoso por mera curiosidade”. Novo aparte da promotoria, que
acrescentou: “Se assim fosse, todas as mulheres seriam criminosas”.

Às 17h25, foi dada a palavra ao Dr. Manuel Barbuda que iniciou dizendo ser o inquérito

Trocaram apartes e prosseguiu o Dr. Barbuda, dizendo que “Mala-Velha” foi
convidado de “Pirulito” e, quando no local, notando o que ali se passava, saiu com

A SENTENÇA

O PRÓXIMO JULGAMENTO
funcionar somente na próxima quinta-feira, dia 19, quando enfrentará o Conselho de
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PARTICIPARÁ AINDA DA ACUSAÇÃO O DR. CELSO NASCIMENTO
Conforme entendimentos havidos entre o acadêmico Mauri de Macedo Bringel,
dos implicados no massacre do estudante Delmo Campelo Pereira.

o jornAL – 15 dE fEvErEiro dE 1953 (doMingo)

novE ABSoLvidoS E oito CondEnAdoS
acompanhe, nos seus mínimos detalhes, todos os julgamentos dos choferes
implicados no massacre de Delmo Pereira, desde o primeiro até ao de Pedro Gomes
de Souza, vulgo “Mala-Velha”, levado a efeito no dia 13 do corrente.
dos trabalhos, num clima de ordem, de respeito e de calma, consequência das
medidas tomadas acertadamente pelo desembargador presidente do Tribunal

há merecido lá fora é de maneira invulgar, de vez que ali tem sido proporcionadas
verdadeiras aulas de Direito e das mais diversas técnicas de oratória forense, onde o
Domingos de Queiroz, Manuel Machado Barbuda, Milton Asensi, Nonato de Castro,
Barroso, além do espetacular Celso Nascimento, que traz lá de fora aquilo que é,

RETROSPECTO DOS JULGAMENTOS
Conforme os julgamentos já realizados, podemos apresentar o seguinte:
ABSOLVIÇÕES: dia 5, Carlos Gomes Farias, por unanimidade; dia 6, Orlando Marreiro

Jovino Borges, por quatro votos contra três; dia 11, Luiz Albano da Costa e Helvídio
Alves de Oliveira, por cinco votos contra dois.

“Nêgo-Chico”, condenado a 12 anos, e dia 13, Pedro Gomes de Souza, vulgo “MalaVelha”, condenado a 20 anos por unanimidade.
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“Pirulito”; Luiz Azevedo da Silva, vulgo “Luiz-Mal-de-Vida”; José Cesário de Oliveira;
Benori Alencar Linhares; Manuel Rodrigues Cruz; Francisco Ribeiro dos Santos, vulgo
“Toba-de-Vaca”; Severino Gabriel da Silva, vulgo “Tambaqui”, que será julgado no
próximo dia 19; Mário Ribeiro de Souza, vulgo “Mário Trezentos”, e Aurino do Espírito
Santo Silva, vulgo “Santo-Pobre”.

diÁrio dA tArdE – 18 dE fEvErEiro dE 1953 (quArtA-fEirA)

rEConStituição fotogrÁfiCA do MASSACrE dE dELMo
o

no trucidamento do estudante Delmo Pereira Campelo, compareceu ao local onde

até à impressionante vereda, onde Delmo Pereira foi assassinado.
Falando à reportagem, o Dr. Celso Nascimento declarou que, com o seu trabalho,
pretende aclarar, perfeitamente, a verdade dos fatos, tanto assim que já consultou
juntada das novas provas ao processo, a esta altura do julgamento. Reina, portanto
advogado Celso Nascimento.

o jornAL – 19 dE fEvErEiro dE 1953 (quintA-fEirA)

“tAMBAqui” EnfrEntArÁ HojE o triBunAL PoPuLAr
trabalhos, julgando os choferes responsáveis pelo massacre do jovem Delmo
chofer Severino Gabriel da Silva, vulgo “Tambaqui”, um dos maiores implicados nos
acontecimentos que culminaram com a morte de Delmo Pereira, pois contra ele recai
Barroso e Saldanha Marinho.
sensacional luta forense, expondo os mais profundos conhecimentos jurídicos, o que
invulgar interesse, todos os julgamentos até agora realizados.
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A DEFESA
Manuel Barbuda, Nonato de Castro e Milton Augusto Asensi, que têm se destacado

A ACUSAÇÃO

que consta dos autos. Ao seu lado, o criminalista Celso Nascimento, que impressiona
com a sua habilidade, com a sua ironia.
No equilíbrio dos trabalhos, estará na presidência o juiz Ernesto Roessing, imparcial,
enérgico quando necessário, que vem agindo a contento de todos. É como uma

diÁrio dA tArdE – 19 dE fEvErEiro dE 1953 (quintA-fEirA)

o ConSELHo dE SEntEnçA dECidirÁ HojE A SortE dE
“tAMBAqui”
estudante Delmo Campelo Pereira, ocorrido a 5 de fevereiro de 1952, na estrada dos
Socorros de Urgência.
Precisamente às 13h, o juiz Roessing deu por aberto os trabalhos, fazendo a chamada

NOVO DESDOBRAMENTO
A postos a bancada de defesa, integrada pelos advogados Nonato de Castro, Manuel
Barbuda e Milton Augusto Asensi; presentes o promotor Domingos de Queiroz
Bevilácqua; jornalistas, advogados e estudantes, logo iniciou-se a escolha dos
Em face das discordâncias entre os advogados da defesa, mais uma vez foi
Severino Gabriel da Silva, vulgo “Tambaqui”, que está sendo julgado pelo Conselho
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CONSELHO DE SENTENÇA

Fernandes de Moura, Walder Menezes Caldas e Artur Alvarez.
QUEM É O RÉU DE HOJE?
Ana Paulina da Silva, rio-grandense-do-norte, solteiro, com 27 anos de idade, quando
inquirido no inquérito policial, logo após ser preso, no dia 6 de fevereiro do ano
passado, assim se expressou:
– Que foi um dos autores intelectuais do crime, bem como “Pirulito”, Cesário,
“Carioca”, “Puxa-Faca” e outros;
– Que passou várias vezes pelo hospital da Santa Casa de Misericórdia, porque havia

Cruz empunhando uma pistola e Cesário, uma faca contra Delmo. Viu Delmo ser
espancado pelos demais choferes e viu também “Carioca” aplicar-lhe uma facada,
passando depois a arma para “Pirulito”, que “deu a sua”.
– Que quando regressava, encontrou-se com “Puxa-Faca”, que se dirigia para o local
onde se encontrava Delmo.

GRANDE EXPECTATIVA EM TORNO DO JULGAMENTO DE HOJE
um dos maiores implicados no crime, esperando a defesa, entretanto, inocentá-

prestando depoimento perante o juiz Ernesto Roessing, que está sendo auxiliado
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o jornAL – 20 dE fEvErEiro dE 1953 (SExtA-fEirA)

“tAMBAqui” nEgA SuA PArtiCiPAção no “CASo dELMo”
Silva, vulgo “Tambaqui”, um dos mais implicados no caso Delmo Pereira e apontado
como autor intelectual dos acontecimentos que culminaram com a morte do referido
jovem na estrada dos Franceses.

sendo patronos da defesa do réu os Drs. Manuel Machado Barbuda, Milton Asensi
e Nonato de Castro. Na presidência dos trabalhos, funciona o juiz Ernesto Roessing,
que se vem conduzindo com equilíbrio durante o julgamento dos choferes.
Às 13h de ontem, secretariado pelo Dr. Edson Almeida, o juiz Ernesto Roessing deu

Presentes os Drs. Manuel Barbuda, Nonato de Castro e Milton Asensi, da defesa

réu, para ser julgado, o chofer “Tambaqui”.
O CONSELHO DE SENTENÇA

Hernani Aguiar, Raimundo Rebelo de Souza, Raimundo Fernandes de Moura, Walder
Menezes Caldas e Artur Alvarez.
O DEPOIMENTO DO RÉU E DAS TESTEMUNHAS
“Tambaqui”, que negou ser o autor intelectual do crime, dizendo que, às 19h30, do
companhia de Paulo Chíxaro, Joaquim Ferreira Chaves, “Fares de tal” e um chofer
conhecido como “Paraíba”.
de Urgência e teve conhecimento da morte de Delmo em sua própria casa; que o
adiantou ali o que havia sido coagido a dizer, somente aquilo que os policiais lhe
haviam ensinado horas antes.
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A ACUSAÇÃO
Ouvidos os depoimentos do réu e das testemunhas, o Dr. Ernesto Roessing passou a
Domingos de Queiroz fez, inicialmente, a leitura do libelo-crime acusatório,
prosseguindo, sempre assediado pela defesa, a comentar as provas dos autos,
manuseando-as demoradamente, comentado-as, apontando em várias delas fortes

insistentemente a ponto de criar tumulto na sala das sessões, quando a assistência
culpa do réu, apontando ainda o sangue encontrado em sua roupa, como sendo

Com a palavra, o Dr. Celso Nascimento comentou, inicialmente, o depoimento de
“Tambaqui” perante o juiz Roessing e comparou-o com o depoimento prestado
pelo mesmo no inquérito policial, para acrescentar que uma testemunha inatacável,

sendo o autor intelectual do crime, juntamente com “Pirulito”, Cesário, “Carioca”,
“Puxa-Faca” e outros.

Passou a se referir, em seguida, aos vários depoimentos de outros choferes, que

Manaus, para indicar os lugares por onde o réu andou à noite do crime e também
os lugares mencionados no processo. Contra isso, se levantou a defesa, pedindo
providências ao juiz-presidente dos trabalhos.
apontando-o como um desequilibrado de caráter, sem que deixe, porém, de
acontecimentos daquele dia, procurar formar um álibi, tomando um cafezinho com
algumas pessoas e depois confessasse que, à hora do crime, estava fazendo um
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Paraíba, no bairro de Adrianópolis. As pessoas com quem “Tambaqui” tomou café,

Finalizou o orador acrescentando que “Tambaqui” é um indivíduo frio, que a tudo
juntar, como o fez, algumas dezenas de choferes para seviciar, surrar, massacrar e
juntamente com outros choferes.
A DEFESA
Castro, que iniciou lendo a contrariedade do libelo acusatório, prometendo provar

dos autos, citando a lei, a doutrina e a jurisprudência, sempre, porém, com fortes

pronunciasse com imparcialidade, condenando o réu se assim achasse por bem fazêresponsabilidade no crime da estrada dos Franceses.
Às 22h10, foi a tribuna o Dr. Asensi que, de maneira eloquente, sustentou a falha das
provas do inquérito policial, dizendo também que, à luz do Direito, nada havia contra

CONDENADO “TAMBAQUI” A 22 ANOS DE RECLUSÃO
seis votos contra um, o chofer Severino Gabriel da Silva, vulgo “Tambaqui”, a 22 anos
o seu pedido pelo juiz Ernesto Roessing. Hoje será julgado o réu Francisco Ribeiro dos
Santos, vulgo “Toba-de-Vaca”.
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diÁrio dA tArdE – 20 dE fEvErEiro dE 1953 (SExtA-fEirA)

nAS BArrAS do triBunAL MAiS uM iMPLiCAdo no
MASSACrE dE dELMo
Severino Gabriel da Silva, vulgo “Tambaqui”, por seis votos contra um, a 22 anos de

Ao encerrarmos o expediente de O Jornal de hoje, ainda se encontrava na tribuna
provas processuais existentes contra “Tambaqui”.

Na Polícia, “Tambaqui” confessou ser o autor intelectual do crime e negou ter
de sangue encontradas na roupa de “Tambaqui”, quando o mesmo foi preso, o Dr.
advogado da sociedade ou aquele que ali estava sentado no banco dos réus desejoso

TRÉPLICA

o seu depoimento na Polícia foi forjado, para armar efeito. Nega que o sangue
encontrado na roupa do réu tenha sido de Delmo Pereira, argumentando com o

A SENTENÇA
Precisamente às 3h15, depois de responder aos quesitos, voltou à sala das sessões
votos contra um, acharam por bem condenar Severino Gabriel da Silva a 22 anos de
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PROTESTOU POR NOVO JÚRI
Como a pena fosse além de 20 anos, o Dr. Milton Asensi, da bancada de defesa,

“TAMBAQUI” DESEJOU PRESTAR NOVO DEPOIMENTO
o réu Severino Gabriel da Silva, fez ver ao Dr. Manuel Barbuda, seu advogado, que

NO BANCO DOS RÉUS O CHOFER FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS
Conforme foi acertado entre os advogados da defesa, está sendo julgado pelo
um dos implicados nos acontecimentos da noite de 5 de fevereiro do ano passado e,
o
,

Domingos de Queiroz e seu auxiliar, Dr. Celso Nascimento; os Drs. Nonato de Castro,
Machado Barbuda e Milton Augusto Asensi, defensores dos choferes implicados no
crime da estrada dos Franceses; numerosa assistência, o juiz Ernesto Roessing deu
que ainda aguardam julgamento.
do mesmo expediente que vem usando, divergindo na escolha dos mesmos, pelo

O CONSELHO DE SENTENÇA
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o jornAL – 21 dE fEvErEiro dE 1953 (SÁBAdo)

CondEnAdo frAnCiSCo riBEiro doS SAntoS A 20 AnoS dE
rECLuSão
Condenando o chofer Francisco Ribeiro, vulgo “Toba-de-Vaca”, por seis votos contra
a

Precisamente às 13h, o juiz Roessing deu por aberto os trabalhos, mandando que
adentrassem ao recinto dos trabalhos os réus que deveriam entrar em julgamento,

O CONSELHO DE SENTENÇA
Feito o desdobramento do julgamento, em face das discordâncias entre os advogados

DEPOIMENTOS
Com as galerias completamente lotadas, presentes o promotor Domingos de Queiroz
Barbuda e Milton Asensi, patronos da defesa; jornalistas e estudantes, o juiz Roessing
convidou a prestar depoimento o réu Francisco Ribeiro dos Santos que, entre outras
coisas, disse que foi preso no dia 8 de fevereiro de 1952 e que os policiais obrigaram
“Luiz-Mal-de-Vida” a declarar que o vira no local; disse ainda que foi obrigado a

“Puxa-Faca”, como primeira testemunha, negou ter visto “Toba-de-Vaca” no local do

A ACUSAÇÃO
Terminados os depoimentos do réu e das testemunhas, foi concedida a palavra ao
promotor Domingos de Queiroz, precisamente às 15h30, que iniciou, lendo o libelo
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disse um dos implicados, mas o massacre de Delmo Campelo Pereira. E aquele que
concorre para um crime, com o mesmo desejo que os demais, incide nas mesmas
desse mesmo desejo, estavam solidários quanto ao que viesse.
Tanto é verdade que haviam se armado, anteriormente, de punhais, outros, de
revólveres, cipós e facas e ninguém se opôs aos propósitos daqueles que queriam
matar Delmo. E “Toba-de-Vaca” também estava solidário com os seus companheiros:
armou-se também de sua navalha, que foi apreendida suja de sangue dentro do
carro que guiava. Referiu-se ao álibi usado pelo réu, para se inocentar, dizendo que

Se Delmo era um anormal ou um criminoso, devia ser internado num hospital

a
facada em
Delmo Pereira, com a mesma faca que pertencia a “Carioca” e com a qual “Pirulito”
também dera a sua facada.

Citou os depoimentos de “Puxa-Faca”, “X-9” e outros, todos contrários a “Toba-deVaca”, citando-os entre àqueles que tomaram parte no massacre de Delmo Pereira.
Adiantou que os depoimentos das testemunhas nada adiantaram a favor do réu.

A DEFESA
Precisamente às 21h, depois do jantar, foi à tribuna o Dr. Nonato de Castro como
primeiro orador da defesa, iniciando por ler a contrariedade do libelo acusatório,
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tribuna da defesa, pois, foi logo tratando do caso em si, sem aqueles rodeios, sem

Asensi, que os depoimentos das testemunhas nada valiam para o pronunciamento

acusar, sem procurar mostrar a verdade dos fatos”.

baseado no que dizem os autos, para absolver o réu Francisco Ribeiro dos Santos.

com a qual se demorou o resto da noite.
ir até ao local do crime, nele tomar parte e ainda voltar para servir aquela patrulha”.
entre o réu e outros choferes, principalmente “X-9”, com quem havia brigado.

A SENTENÇA
Precisamente às 22h25, o juiz perguntou aos jurados se estavam habilitados para
do depoimento do réu feito na Polícia, sendo atendido. Pediu ainda aquele jurado
que o réu informasse se foi coagido na Polícia a prestar o seu depoimento, tendo o
uma pergunta do jurado Afonso Nina, respondeu que teve conhecimento do crime
fosse lido o exame cadavérico de Delmo Campelo, sendo atendido.
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Como nada mais fosse requerido, foi evacuada a sala dos trabalhos, sendo
condenando Francisco Ribeiro dos Santos, por seis votos contra um, a 20 anos de

NÃO HOUVE APARTES

SEGUNDA-FEIRA, A PRÓXIMA SESSÃO
esse Tribunal na próxima segunda-feira, quando se defrontará com o Conselho de
julgado no dia seguinte o de nome Benori Alencar Linhares.
JURADOS SORTEADOS

o jornAL – 22 dE fEvErEiro dE 1953 (doMingo)

ProSSEguirÁ AMAnHã o SEnSACionAL juLgAMEnto doS
CHofErES
a

do bando que sequestrou e matou o jovem Delmo Campelo Pereira, à noite de 5 de
“Mário Trezentos”, ao que se sabe, no dia seguinte ao crime, procurando fugir ao
de sua esposa, Joana Teles Loureiro de Souza, escapou desta cidade durante à noite,
viajando numa canoa, tendo sido preso no município de Manacapuru.
resolveu fugir porque estava temeroso de lhe acontecer alguma coisa. Iria passar
alguns meses no município de Benjamin Constant e depois voltaria a Manaus.
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O SANGUE DE DELMO
Loureiro de Souza foram encontradas duas malas com roupas, uma saca e uma caixa
apesar de já muito raspado.
as quais, ainda que lavadas, apresentavam manchas de sangue, o que, realmente,

Hipólito Bulhões, seu companheiro no crime e na fuga, cumpre a pena de 14 anos de

RESULTADOS DOS JULGAMENTOS ATÉ AGORA REALIZADOS
CONDENAÇõES
– Francisco de Souza Marques, vulgo “X-9”: 12 anos.
– Jorge de Souza: 12 anos.
– Pedro Paulo de Farias: 12 anos.
– Francisco Felismino da Silva, vulgo “Nêgo-Chico”: 12 anos.
– Joaquim Vieira da Mota, vulgo “Joaquim Mecânico”: 14 anos.

– Pedro Gomes de Souza, vulgo “Mala-Velha”: 20 anos.
– Severino Gabriel da Silva, vulgo “Tambaqui”: 22 anos.
– Francisco Ribeiro dos Santos, vulgo “Toba-de-Vaca”: 20 anos.
AbSOLVIÇõES
– Carlos Gomes Farias: por unanimidade.
– Guilherme Monteiro da Silva: por quatro votos contra três.
– Newton Almeida Palmeira: por cinco votos contra dois.

– Luiz Albano da Costa: por cinco votos contra dois.
– Helvídio Alves de Oliveira: por cinco votos contra dois.
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DEFESA E ACUSAÇÃO

foi cognominado de “Espantalho das Defesas”. Realmente, o promotor Domingos de
revelado um profundo conhecedor de Direito Penal, pelo que sempre se impôs aos
Posteriormente, foi o promotor Domingos de Queiroz auxiliado pelo Dr. Celso

empolgando a assistência e deixando bem claro o que é a técnica moderna em
A bancada de defesa – na maioria dos julgamentos dos choferes integrada pelos
renomados advogados Drs. Manuel Machado Barbuda, Nonato de Castro e Milton
Asensi e, nos demais, pelos Drs. Adriano Queiroz, Demóstenes de Stefano, Ligier

Apesar de ser um “crime indefensável”, na palavra do promotor Domingos de Queiroz,
têm sentado no banco de réus pelo crime da colônia dos Franceses.

diÁrio dA tArdE – 23 dE fEvErEiro dE 1953 (SEgundA-fEirA)

MAiS uM CHofEr PrEStA ContAS À juStiçA
Sentado no banco dos réus, o chofer Mário Ribeiro de Souza, vulgo “Mário Trezentos”,
massacre do jovem Delmo Campelo Pereira, ocorrido à noite de 5 de fevereiro do
ano passado, na estrada dos Franceses.
implicado naquele trágico acontecimento e, por isso, foi denunciado pelo promotor
o
, item II, combinado com

conforme confessou, a Benjamin Constant, onde pretendia passar alguns meses
até que as coisas melhorassem. Foi infeliz, porém, pois logo abaixo da cidade de
Manacapuru foi preso e recambiado para esta Capital com seus companheiros.
com roupa, um saco, além de um punhal pertencente a “Mário Trezentos”, ainda
na noite do crime também foram apreendidas notando-se nelas manchas de sangue.
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O JULGAMENTO DE HOJE
Às 13h de hoje, o juiz Ernesto Roessing procedeu a chamada dos jurados e, como

Após, presentes o promotor Domingos de Queiroz e o Dr. Celso Nascimento, auxiliar
patronos da defesa; estudantes, jornalistas, autoridades e numerosa assistência,
que lotava literalmente as galerias, o juiz Ernesto Roessing passou ao sorteio dos
Mário Ribeiro de Souza, vulgo “Mário Trezentos”, que está sendo defendido pelos
três causídicos acima mencionados.
CONSELHO DE SENTENÇA

Hélio Wilson Tavares e Eros Pereira da Silva.
DEPOIMENTO DO RÉU

Severino Ramos de Assis, o chofer Mário Ribeiro de Souza.

o jornAL – 24 dE fEvErEiro dE 1953 (tErçA-fEirA)

25 AnoS PArA “MÁrio trEZEntoS”
Almeida, para julgar o réu Mário Ribeiro de Souza, vulgo “Mário Trezentos”.
pelo Dr. Celso Nascimento; Drs. Nonato de Castro, Manuel Barbuda e Milton Asensi,
da bancada de defesa; jornalistas, magistrados e estudantes, o juiz Roessing deu por
abertos os trabalhos, procedendo à chamada dos jurados.
acontecendo, a defesa requereu o desdobramento do julgamento, de vez que os
apenas no banco dos réus o chofer Mário Ribeiro de Souza, vulgo “Mário Trezentos”,
um dos mais implicados no massacre do jovem Delmo Campelo Pereira.
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O CONSELHO DE SENTENÇA

Moura, Raimundo Rebelo de Souza, Hernani Aguiar, Eros Pereira da Silva, Hermínio
juramento exigido por lei.
DEPOIMENTO DO RÉU
do réu Mário Ribeiro de Souza, o qual, entre outras coisas, declarou que foi coagido
todos aqueles acontecimentos, desde o assalto à ambulância até ao massacre de
Trezentos”, foi porque passou 50 horas sem comer e teve que beber água quente

A ACUSAÇÃO
Precisamente às 14h30, foi concedida a palavra ao promotor Domingos de Queiroz,

lhes deu inteiro valor, baseado no que ensinam os doutrinadores. Examinou a roupa

implicados no crime, que demonstram perfeitamente a culpa de “Mário Trezentos”.
Falou ainda o promotor Domingos de Queiroz da periculosidade do acusado,

Secundando o promotor Domingos de Queiroz, às 16h25, foi à tribuna o Dr. Celso
Nascimento que, inicialmente, referiu-se ao abandono do réu pela defesa, e disse que
Nenhum documento apresentou, nenhuma palavra existe nos oito volumes em favor
de “Mário Trezentos”.

do próprio réu; as provas dos autos, que somente bastavam para condenar ‘Mário
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houvesse violência, essa testemunha seria primeira a se levantar contra. Citou, ainda,
da tremenda frase: “Matem logo essa peste”. Era o desejo de matar, de exterminar
Delmo com a maior brevidade.

me acontecesse alguma coisa”. Esse homem deve ir para a penitenciária, por muitos
anos, para o seu próprio bem, para que se corrija, para aprender a respeitar a
autoridade, para que se reabilite”.

como juízes de fato.
“Mário Trezentos”, de que fora coagido na Polícia, lembrando que ele era amigo
necessário para se defender daquilo que com ele estavam fazendo os policiais, para

com ironia, o Dr. Celso Nascimento:
has de um processo, apontando-o como um dos principais responsáveis pela morte
de um jovem...”.

secundados por “Pirulito”: “Acabem logo com esse homem, porque, se perdermos

desejo era matar. Estava no local do massacre, onde gritava como um desesperado:

A DEFESA
Passada a palavra à defesa, usou-a inicialmente o Dr. Milton Asensi, que se referiu

que o de “Mário Trezentos” foram defendidos, mencionando o “Crime da Mala”, que
foi defendido pelo Dr. Celso Nascimento.
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codelinquência provada nos autos e disse que foi a própria promotoria quem

já condenaram inocentes e talvez condenasse “Mário Trezentos”, “um inocente”.
mestre Manuel Barbuda.

estava solidário com seus companheiros e com a família de seu amigo José Honório.

eram os companheiros de Delmo no crime da estrada de Campos Sales. Disse que

em favor do réu,

Ao negar a validade do exame pericial nas roupas de “Mário Trezentos” quanto às
machas de sangue encontradas na roupa do mesmo, foi aparteado pelo Dr. Celso
Nascimento que adiantou: “Uma perícia se destrói com outra perícia”.

Nesta parte, travou-se um duelo de apartes, quando o Dr. Milton Asensi entrou na
dizer que a nossa polícia está acostumada a coagir, e depois de comentar as demais
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RÉPLICA E TRÉPLICA
Voltou novamente à tribuna o Dr. Domingos de Queiroz, que argumentou, baseado

Secundou-o o Dr. Celso Nascimento que, de maneira eloquente, frisou a personalidade

como os demais, com a mesma pena, como se fosse autor do delito. Finalizou

A SENTENÇA

além de multa penitenciária e custas do processo, tendo sido aceitas duas agravantes
por unanimidade.
PROTESTOU POR NOVO JÚRI

de Processo Penal, tendo o juiz Roessing deferido o pedido.
O JULGAMENTO DE HOJE

Barbuda, Milton Asensi e Nonato de Castro.
TENTARÃO O DESAFORAMENTO DOS JULGAMENTOS
Durante o julgamento de ontem, corria pelos corredores do Palácio Clóvis Bevilácqua
choferes a serem levados a efeito daqui a dois anos.
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diÁrio dA tArdE – 24 dE fEvErEiro dE 1953 (tErçA-fEirA)

iniCiAdo o juLgAMEnto dE MAiS uM iMPLiCAdo no
MASSACrE dE dELMo

assim, tanto o Dr. Manuel Barbuda quanto o Dr. Milton Asensi enfrentaram

“Mário Trezentos” a pena que o condenou.
O JULGAMENTO DE HOJE
Hoje, à hora de praxe, o Dr. Ernesto Roessing procedeu a chamada dos jurados e,
entrada no recinto os choferes “Carioca”, Cruz, Cesário, “Pirulito”, Benori Alencar
Linhares, Aurino do Espírito Santo Silva, vulgo “Santo-Pobre” , e “Luiz-Mal-de-Vida”.
banco dos réus o chofer Benori Alencar Linhares, que passou a ser defendido pelo
Drs. Nonato de Castro, Manuel Barbuda e Milton Asensi.
Presentes o promotor Domingos de Queiroz e o Dr. Celso Nascimento, assistente
da promotoria; os Drs. Nonato de Castro, Milton Asensi e Manuel Barbuda, da
bancada de defesa; numerosa assistência, que ocupava completamente as galerias;
representantes de todos os jornais, o juiz Roessing passou a escolher o Conselho

O INTERROGATÓRIO DO RÉU

o

e 44, item III, letra “j”.
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o jornAL – 25 dE fEvErEiro dE 1953 (quArtA-fEirA)

Punido BEnori LinHArES CoM A PEnA dE 20 AnoS dE
rECLuSão
implicados no massacre do estudante Delmo Campelo Pereira.
Com regular assistência, e com os debates sem tamanho interesse como os demais,
Benori Alencar Linhares à pena base de 17 anos, aumentada para 20 anos em face
das agravantes contra ele apresentadas.

procedendo o sorteio dos jurados.
O CONSELHO DE SENTENÇA
apenas Benori Alencar Linhares, teve lugar o sorteio dos jurados e o Conselho de

O DEPOIMENTO DO RÉU
o Dr. Celso Nascimento, assistente da promotoria; os advogados Manuel Barbuda,
Edson Almeida, passou a ouvir o depoimento de Benori Alencar Linhares que, entre
outras coisas, declarou que a hora em que se deu o assalto e o massacre de Delmo
sobre as provas contra si apresentadas e que foi espancado a pontapé pelo agente
Rosas, na Polícia, quando prestou depoimento.
A ACUSAÇÃO
Ouvido o depoimento de Benori Alencar Linhares, foi dada a palavra ao Dr. Domingos
14h, lendo, inicialmente, o libelo-crime acusatório e tecendo comentários às provas
de 5 de fevereiro do ano passado, desde o assalto à ambulância até ao massacre
implicados, principalmente de “Pirulito”, Cesário e “Carioca”.
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Comentou as manchas de sangue encontradas na camisa de Benori e mencionou

Às 15h, foi dada a palavra ao Dr. Celso Nascimento que, primeiramente, elogiou a
clareza com que o promotor Domingos de Queiroz havia explicado todas as provas
procedido em Delmo, mostrando o estado em que fora o mesmo deixado depois de
barbaramente massacrado pelos seus algozes. E apontou para Benori como corréu e
autor da 7.a facada no corpo de Delmo.

que o réu o deixou sem nenhuma defesa, abandonando-o completamente. “Que
seja considerada a intensidade do dolo”. E terminou pedindo que o Conselho de

A DEFESA
Precisamente às 16h45, subiu à tribuna o Dr. Nonato de Castro, que passou a ler
a contrariedade do libelo-crime acusatório, depois do que disse que o homicídio
resultou de fatos autônomos e estranhos à vontade dos agentes. Baseou sua defesa

naturalmente era consequência de completa ignorância do processo por parte do
Depois de dizer que a defesa foi e sempre será honesta, adiantou que iria fazer a

e, por isso, cada um respondia pela sua responsabilidade nesse crime. Perguntou,

alguns documentos do processo. Demorou-se na tribuna até às 18h45, quando
Alencar Linhares.
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Depois do intervalo para o jantar, ocupou a tribuna da defesa o Dr. Milton Asensi, às

acusado. Em seguida, foi à tribuna o Dr. Barbuda que teceu alguns comentários
a promotoria, defendendo a mesma tese já comentada pelo Dr. Milton Asensi. O

A SENTENÇA
ro, mandou que fosse procedida a leitura dos depoimentos do acusado na Polícia e
em Juízo, e também de “Carioca”, “Pirulito” e Cesário.

Alencar Linhares à pena base de 17 anos, aumentada para 20, porque aceitas as
circunstâncias agravantes, por seis votos contra um.
PROTESTOU POR NOVO JÚRI

O JULGAMENTO DE HOJE

mais implicados no massacre do estudante Delmo Campelo Pereira, quando, como

José Cesário de Oliveira, terá como patronos de sua defesa os advogados Manuel
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CESÁrio, o “ESCrivão”

Castelo, amazonense, com 34 anos de idade, casado, ouvido na Central de Polícia

o assalto à ambulância em que viajaria Delmo.
“Às 19h30, já pelo aviso de outro telefonema de Sílvio, que a ambulância deixara o

determinado trecho, parou.
que, tomando a sua carga, fez o seu veículo parar dez metros adiante. Desembarcamos

Polícia, disse que Cesário lhe entregou uma pistola, dizendo-lhe que havia chegado a
sua vez. Cesário, conforme mencionam os depoimentos, era personagem importante
naquele bárbaro “tribunal”, pois, enquanto Cruz, de pistola em punho, interrogava
Delmo, ele, Cesário, ia anotando o que via numa caderneta.
INÍCIO DOS TRABALHOS

os choferes que aguardam julgamento.

o chofer José Cesário de Oliveira, que está sendo defendido pelos Drs. Nonato de
Castro, Manuel Barbuda e Milton Asensi.
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O CONSELHO DE SENTENÇA
Desdobrado o julgamento, presentes o promotor Domingos de Queiroz e o assistente
da promotoria, Dr. Celso Nascimento; Drs. Manuel Machado Barbuda, Nonato de
Castro e Milton Asensi, patronos da defesa; magistrados, estudantes, jornalistas e

dos trabalhos passou a ouvir o depoimento do réu José Cesário de Oliveira.

o jornAL – 26 dE fEvErEiro dE 1953 (quintA-fEirA)

CESÁrio rEtornA Ao CÁrCErE, CondEnAdo A 28 AnoS
Aguiar, Alísio Chaves Ribeiro, Hermínio Carvalho, Raimundo Fernandes de Moura,
a presidência do juiz Roessing, à hora regimental, o julgamento do chofer José Cesário
de Oliveira, implicado no massacre do estudante Delmo Campelo Pereira, ocorrido
Sentado no banco dos réus o chofer José Cesário de Oliveira; na bancada de defesa
os advogados Manuel Machado Barbuda, Milton Asensi e Nonato de Castro; o
promotor Domingos de Queiroz e o seu assistente, Dr. Celso Nascimento; numerosa
assistência, que disputava os lugares na sala dos trabalhos; jornalistas, advogados,
a ouvir o depoimento do réu que, entre outras coisas, declarou que o sangue
encontrado em sua roupa era, realmente, de Delmo, mas, de quando o mesmo, já
sangrado, espirrou junto a si; que o depoimento prestado em Juízo representava a

A ACUSAÇÃO
Precisamente às 14h, foi dada a palavra ao promotor Domingos de Queiroz, que iniciou

aquele prestado perante o juiz-presidente dos trabalhos.

José Alberto e Antônio Muniz. Disse, ainda, que o desejo era matar, era massacrar,
punhais, revólveres e cipós.
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Disse também que havia, sim, um propósito de exterminar Delmo, porque se assim

comentários sobre as mesmas, dizendo que o réu acusara Waldemar e “Bigode”, na

vibrado com as respostas do Dr. Domingos de Queiroz, tendo o Dr. Nonato de Castro
pedido providências ao juiz, dizendo que muitas mulheres das galerias estavam lhe
fazendo caretas, parecendo querer engoli-lo com os olhos, adiantando que quando
fosse a sua vez de falar “lavaria muita roupa suja”.

Cesário, quando o mesmo disse que fora buscar, a tarde do dia do crime, um revólver

a tribuna às 17h30.
Secundando o Dr. Domingos de Queiroz, subiu à tribuna o Dr. Celso Nascimento

como devera ter sido o movimento no local do crime e o interesse de cada um dos
implicados em tomar a sua responsabilidade, esfaqueando, esbofeteando, surrando
Delmo Pereira, tudo às vistas de Cesário, que se postava de papel em punho, anotando
Mencionou a frieza com que o acusado ali demonstrava nada fazendo para que a
morte do estudante fosse evitada. Finalizou o Dr. Celso Nascimento às 18h, pedindo
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A DEFESA
Precisamente às 18h45, subiu à tribuna o Dr. Manuel Barbuda, o qual, em nome da
bancada de defesa, defendeu os seus colegas dos insultos que, disse, foram feitos
pelo Dr. Celso Nascimento. Citou a morte de José Honório e disse que os choferes
queriam auxiliar as autoridades e cometeram aquele crime.
Levados por erro de raciocínio ou impulsionados pela solidariedade ao seu colega

chefe de Polícia. E acrescentou que se assim procediam os choferes era porque os
companheiros de Delmo, na morte de José Honório, ainda estavam soltos pelas ruas

aparteou o Dr. Nonato de Castro.

incriminá-lo, porque, em nenhuma delas havia fatos que o incriminassem.
E, por isso, adiantou que somente poderiam ser incriminados e condenados aqueles
que esfaquearam Delmo e concorreram diretamente para a sua morte. Assim, pediu
Às 20h15, depois do intervalo para o jantar, foi à tribuna o Dr. Milton Asensi, que

mais defensável dos réus, porque a tese da defesa já foi aceita pela promotoria.
o

o

quesito, nos

e seus itens.
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RÉPLICA
Logo após deixar a tribuna o Dr. Nonato de Castro, foi à tribuna o Dr. Domingos de
Queiroz, que passou a replicar a defesa, mencionando as provas dos autos, sendo
porém, bastante aparteado. Houve sérios apartes trocados entre a defesa e a
dadas pela promotoria.
Mencionou as agravantes contra o réu, citando as provas dos autos, citando autores
barbaramente massacrado.

crimes e, por isso, devia ser punido, para se reabilitar e voltar à sociedade.
TRÉPLICA
Em seguida, ocupou novamente a tribuna o Dr. Nonato de Castro, que passou a

A SENTENÇA
que fosse lido o depoimento de “Carioca”. A seguir, a sala foi evacuada, passando os
Roessing, condenando José Cesário de Oliveira, por seis votos contra um, a 28 anos

PROTESTOU POR NOVO JÚRI

pedido deferido pelo juiz.
PROVIDÊNCIAS SOBRE O JULGAMENTO DE HOJE
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O JULGAMENTO DE HOJE

fevereiro do ano passado. “Carioca”, “Pirulito”, “Santo-Pobre” e “Luiz-Mal-de-Vida”
já foram dadas pela Polícia ao advogado Celso Nascimento, que hoje pedirá a

Falando à nossa reportagem, após o julgamento do chofer José Cesário de Oliveira,

QUEM SÃO OS RÉUS DE HOJE?
que abrissem ala, pois, desejava chegar até o jovem Delmo Pereira para dar “a sua
facada”. Ele, uma das personagens mais destacadas daqueles acontecimentos que
culminaram com o massacre daquele estudante, apresenta, como seus antecedentes
criminais, o seguinte: dia 5 de julho de 1949, punido por desacato à autoridade;

desordem; dia 14 de novembro, preso por desordem, e dia 7 de fevereiro de 1952,
Ludgero Sarmento, vulgo “Carioca” – o líder do bando –, que caiu sobre o corpo
de Delmo e o esfaqueou por diversas vezes, foi o autor de diversos depoimentos,
quando acusava aos seus próprios companheiros. Este réu é um dos mais implicados
no crime da Colônia dos Franceses. Como seus antecedentes, temos: dia 27 de
de setembro de 1949, processado por atropelamento; dia 7 de fevereiro de 1952,
Aurino do Espírito Santo Silva, vulgo “Santo-Pobre”, foi o autor de diversas pauladas
que mais se destacaram em barbaridade, quando foi massacrado Delmo Pereira.
Luiz Azevedo da Silva, vulgo “Luiz-Mal-de-Vida”, além de ter dado a sua facada,
passou ainda a faca para “Carioca” e “Pirulito”, os quais, por sua vez, a usaram,
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diÁrio dA tArdE – 26 dE fEvErEiro dE 1953 (quintA-fEirA)

AtingE o AugE o juLgAMEnto doS MAtAdorES dE dELMo
O julgamento dos choferes implicados no massacre do jovem estudante Delmo

Teixeira, vulgo “Pirulito”; Ludgero Sarmento, vulgo “Carioca”; Aurino do Espírito Santo
Silva, vulgo “Santo-Pobre”, e Luiz Azevedo da Silva, vulgo “Luiz-Mal-de-Vida”. Dos 27
implicados na morte de Delmo Campelo Pereira, nove foram absolvidos até agora,

QUEM SÃO OS RÉUS?

Campelo Pereira nos pulmões, desferido pelas costas. Ludgero Sarmento, vulgo
depoimento na Polícia, declarou que: recebendo uma faca de “Pirulito” e Cesário,
cravou-a em Delmo Pereira, após o que, devolveu a arma assassina a “Pirulito” que,

Aurino do Espírito Santo Silva, vulgo “Santo-Pobre”, é um dos mais implicados no
massacre do jovem Delmo Campelo Pereira, pois, foi o autor das pauladas, cipoadas
deste réu, mas, estamos certos de que possui uma personalidade que deve ser
perverso. Luiz Azevedo da Silva, vulgo “Luiz-Mal-de-Vida”, foi um dos esfaqueadores
de Delmo e aquele que ia passando a arma para os seus companheiros, inclusive
seus desejos, a sua vontade de matar, furando Delmo Pereira.
COMO ESTÃO DENUNCIADOS ESSES RÉUS?
Luiz Azevedo da Silva, vulgo “Luiz-Mal-de-Vida”, e Aurino do Espírito Santo Silva, vulgo
pena agravada pelo parágrafo 2.o
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OS TRABALHOS DE HOJE
À hora regimental, o juiz Roessing procedeu a chamada dos jurados e, como houvesse

Azevedo da Silva, vulgo “Luiz-Mal-de-Vida”, e Aurino do Espírito Santo Silva, vulgo
iniciado o sorteio dos jurados, quando, mais uma vez, a defesa requereu o seu

O CONSELHO DE SENTENÇA
Presente numerosa assistência, que demonstrava grande interesse pelo julgamento
Domingos de Queiroz e seu assistente, Dr. Celso Nascimento; os advogados da
Fernandes de Moura, Hernani Aguiar, Alísio Chaves Ribeiro, Augusto Alves da Silva,

A DEFESA E A ACUSAÇÃO
Na defesa de “Pirulito”, “Carioca”, “Luiz-Mal-de-Vida” e “Santo-Pobre” funcionam
os Srs. Drs. Raimundo Nonato de Castro, Manuel José Machado Barbuda e Milton
no julgamento dos choferes.
AS PROVIDÊNCIAS TOMADAS
Diversas providências necessárias foram tomadas para o julgamento de hoje, no

Essas providências foram acertadas entre o desembargador Arnoldo Péres,
Marinho, chefe de Polícia, e os advogados da defesa e o acadêmico Mauri de Macedo

O INTERROGATÓRIO DOS RÉUS
interrogados os réus “Carioca”, “Pirulito”, “Santo-Pobre” e “Luiz-Mal-de-Vida”, cada
um por sua vez.
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o jornAL – 27 dE fEvErEiro dE 1953 (SExtA-fEirA)

PunidoS SEvErAMEntE oS CABEçAS dA MAtAnçA dE
dELMo
“Luiz-Mal-de-Vida”, e Aurino do Espírito Santo Silva, vulgo “Santo-Pobre”, os mais
importantes personagens dos acontecimentos que culminaram com o massacre do
jovem Delmo Campelo Pereira.

consequência disso que o povo, ainda muito antes do início dos trabalhos do Tribunal
conseguir um lugar nas galerias da sala dos trabalhos.
Assim, depois de tomadas todas as providências, depois de bem policiado o recinto

O CONSELHO DE SENTENÇA
Queiroz e o seu assistente, o Dr. Celso Nascimento; na bancada de defesa os Drs.
Nonato de Castro, Manuel Barbuda e Milton Asensi; jornalistas, magistrados e

exigido por lei.
O DEPOIMENTO DOS RÉUS
apenas “Pirulito”, “Carioca”, “Santo-Pobre” e “Luiz-Mal-de-Vida”. O primeiro a
prestar depoimento foi “Pirulito”, seguido dos demais, tendo todos, além de outras
conhecimento do mesmo em suas residências ou na rua; que foram coagidos pela
Polícia a prestarem depoimentos; que os depoimentos prestados anteriormente
Todos eles se limitaram a negar e, como verdadeiros inocentes, cinicamente, disseram
que nada viram, que nem chegaram a ver o corpo de Delmo.

306

A ACUSAÇÃO
Depois do interrogatório dos réus, o juiz Roessing passou a palavra ao promotor
depoimentos dos acusados, lendo-os um por um; leu os antecedentes dos réus,
examinando a periculosidade de todos.
“Carioca”, “como um verdadeiro tarado, um frio assassino, um monstro, que se
seu corpo, a furá-lo sem piedade”.
Disse que “ele tomou parte em todas as fases do crime, desde o assalto à ambulância,
Delmo, furando-lhe os dedos com um punhal e rindo-se gargalhadamente, como
um louco”. Citou a folha de antecedentes desse réu e o apontou como “um mau
elemento, que foi expulso da Polícia Militar por indisciplina”.

as fases do delito, desde o assalto à ambulância e a facada que o mesmo deu em
processos a que o mesmo respondeu.
indicando todas as partes do processo que os apontam como muito implicados
naqueles acontecimentos que culminaram com o massacre de Delmo. “Esfaquearam
quando o mesmo já se encontrava agonizante. Passou a analisar a personalidade de
culpabilidade naqueles terríveis acontecimentos de 5 de fevereiro de 1952”.

companheiros choferes”.

cada um dos acusados e também à defesa, a qual dissera que cada um devia ser
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furando-lhe os dedos quando ainda dentro do carro e gargalhando; e na vereda,
encontravam ao seu lado, no banco dos réus.
usaram da perversidade, da covardia, da barbaridade, uns esfaqueando, outro, como
“Santo-Pobre”, esbordoando Delmo quando o mesmo já estava prestes a expirar.
bem entendia para vingar José Honório, morto por Delmo. Chorou “Santo-Pobre”,
porém, como Cruz – que também queria fazer seu trabalho – lhe tomasse a faca que

atenuante de menoridade.
Pobre” e outros, todos unânimes em apontar o réu “Pirulito” como um dos mais
implicados no crime. “Pena máxima é do que ele precisa, porque, por oito vezes,
sua irresponsabilidade, pela sua periculosidade e, por isso, devia ser segregado da
sociedade, para o bem da mesma e dele próprio, como de sua família.
Passou a se referir a “Carioca” e mencionou seus antecedentes. Disse que “Carioca”
por várias vezes demonstrou a sua periculosidade, o seu espírito de homem tarado,
que chegou ao ponto de esbofetear a sua própria esposa no interior da penitenciária.

covardes, que mancharam o bom nome de sua classe, composta de 2.000 elementos
trabalhadores dignos, os quais estavam sendo maculados pelo grupo de criminosos
Delmo e, de joelhos sobre o seu corpo, o esfaqueava friamente.
implicado na morte de Delmo. Ele passava a faca de “Pirulito” a “Carioca”,
procurando servir a todos, procurando prestar o seu auxílio aos seus companheiros e

para vingar o seu companheiro.
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Finalizou o Dr. Celso Nascimento mencionando a perversidade como agiam os
em liberdade, no povo, de vez que eram perigosos e que, a qualquer momento, se

A DEFESA
Depois da pausa para o jantar, às 21h foi concedida a palavra ao Dr. Milton Asensi,
membro da defesa, que passou a se referir aos antecedentes de Delmo, citando o

morte de Honório; tudo isso contribuiu para levar o réu a cometer o delito.

mostrando que “Pirulito” era um irresponsável, um retardado em seu discernimento,
idade assim o exigia.

Às 23h, foi à tribuna o Dr. Manuel Barbuda, que passou a analisar também a
a pena máxima para o mesmo, de vez que ele era um menor. Defendeu também a
a responsabilidade de maioridade.
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Nascimento quando se referiu com palavras por demais enérgicas, chegando ao

RÉPLICA
Precisamente aos 50 minutos de hoje, o Dr. Domingos de Queiroz ocupou novamente
pelos membros da defesa, dizendo que lamentava terem os mesmos se manifestado
procedimento e disse que sempre procurou respeitar os seus colegas, aqueles que se

Citou novamente alguns depoimentos de choferes que também acusaram os réus,
que estava de posse de todos os dados referentes às datas do nascimento de todos

“Quem deseja carregar um cadáver na mala de um carro; quem procura uma cerca
de arame farpado para enganchar esse corpo, a exemplo do que foi feito com José

“Carioca” quem, na penitenciária, quando ali foi recolhido, eles mesmos, através

um escárnio, um desrespeito à sociedade e um recrudescimento à criminalidade,
dentro da própria sociedade”.
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condenasse os réus.
Nascimento, que argumentou quanto às agravantes mencionadas anteriormente
contra os réus, pedindo ao Conselho que aplicasse a pena com todos esses agravantes,
dando aos réus a pena máxima.

mesma pena como os demais.
“Carioca”, num alto grau de perversidade, dentro do carro, ia furando os dedos de

todas as facadas que recebeu Delmo, vibradas pelos acusados.

Foi à tribuna novamente o Dr. Milton Asensi que, mais uma vez, alegou a minoridade
disse que “os choferes cometeram um ato digno, que teve o apoio das autoridades e
a solidariedade do povo”.

possuem tendência para o crime.
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Pediu que fosse o réu condenado para que ele sinta o peso da revolta do povo e para

— Reconhecer que “Pirulito” era menor ao tempo que cometeu o delito, por isso,
deve ter a pena atenuada;

isso, que fossem absolvidos os réus, ou, do contrário, que fossem reconhecidas as
atenuantes a seu favor. Finalizou às 3h15.
A SENTENÇA

vulgo “Carioca”, a 30 anos; Aurino do Espírito Santo Silva, vulgo “Santo-Pobre”, a 27

O JULGAMENTO DE HOJE
do estudante Delmo Campelo Pereira, ocupará hoje o banco dos réus Manuel

Nonato de Castro.
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diÁrio dA tArdE – 27 dE fEvErEiro dE 1953 (SExtA-fEirA)

CruZ, “o inquiridor”, PrEStA ContAS À juStiçA
Condenando os choferes “Pirulito”, “Carioca”, “Santo-Pobre” e “Luiz-Mal-de-Vida” a
das mais movimentadas sessões sobre o julgamento dos implicados no massacre
do jovem Delmo Campelo Pereira. Em perfeita ordem, com rigoroso policiamento,
demonstraram os mais profundos conhecimentos da doutrina penal.
Defesas” – auxiliado pelo criminalista Celso Nascimento, foi fulminante, foi enérgica
e conseguiu demonstrar e provar a culpabilidade dos acusados, que, por isso mesmo,

demonstrasse perante os juízes de fato. Mostrou que conhece os autos; patenteou o
seu interesse em defender a sociedade amazonense contra aqueles indivíduos que a
perturbaram e afrontaram.
O Dr. Celso Nascimento, por sua vez, com o mesmo entusiasmo, com a mesma

e “Luiz-Mal-de-Vida”, o quarteto matador.
A defesa, a cargo dos advogados Nonato de Castro, Manuel Machado Barbuda e
Milton Asensi, também foi incansável no seu trabalho. Muito lutou contra as provas
dos autos, contra a barbaridade do crime, contra a revolta popular pela maneira de

Salientou-se de maneira brilhante, sendo mesmo o ponto alto da defesa, o Dr. Milton
Asensi – apesar de algumas ofensas com que se dirigiu aos membros da bancada
defesa, principalmente, do indiciado “Pirulito”.
O JULGAMENTO DE HOJE
Está sentado no banco dos réus o chofer Manuel Rodrigues Cruz, o inquiridor de
Delmo Campelo Pereira na trágica noite de 5 de fevereiro de 1952. Manuel Rodrigues
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O INÍCIO DOS TRABALHOS
À hora regulamentar, o juiz Roessing procedeu a chamada dos jurados e, como
Silva, Raimundo Rebelo de Souza, Tito Couto, Walder Menezes Caldas, Raimundo

A ACUSAÇÃO E A DEFESA

diversos choferes, encontrando-se no de “Carioca” o seguinte:

ter levado Delmo. Quando chegamos ao local do massacre, já encontramos Delmo
sendo espancado, esbordoado e o chofer Manuel Cruz, de pistola em punho, o

com 43 anos de idade, de nacionalidade portuguesa, disse as autoridades policiais
o seguinte:

avisado que ali seria levado a efeito o assalto à ambulância. Quando chegou ao

“Que ali desembarcou, entrando na picada da Colônia dos Franceses, juntamente
com o seu empregado e Cesário. Já encontrou Delmo sendo massacrado. Que, assim
como Cesário, ele também interrogou Delmo e empunhava um revólver, fazendo

o jornAL – 28 dE fEvErEiro dE 1953 (SÁBAdo)

CondEnAdo CruZ, “o inquiridor”, A 28 AnoS dE
rECLuSão
sensacional julgamento dos implicados no massacre do estudante Delmo Campelo

Estadual do Amazonas e o cine “Politeama”.
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O julgamento dos choferes deu margem para que fossem travados, no Tribunal do
Queiroz, que se revelou um profundo conhecedor da matéria penal, e o seu assistente,
impressionante; e do outro, da defesa, os professores Manuel Barbuda e Nonato
de Castro e ainda o causídico Milton Asensi, cujos méritos merecem ser ressaltados
inclusive, de todos os recursos de que dispõem os renomados juristas amazonenses.
que é, em suma, o seu próprio pronunciamento, já que, do seu âmago, foram
escolhidos os juízes de fato, aqueles a quem coube decidir a sorte dos 27 implicados
logo após o encerramento do julgamento, quando foram aclamados o promotor
Domingos de Queiroz e o criminalista carioca Celso Nascimento, mormente este, que

COMO DECORREU A SESSÃO DE ONTEM
assim, numerosa assistência lotou literalmente as galerias do recinto, enquanto

da Silva, Tito Couto, Walder Menezes Caldas e Raimundo Fernandes de Moura;
presentes o promotor Domingos de Queiroz e o seu assistente, Dr. Celso Nascimento,
magistrados e estudantes, o juiz Ernerto Roessing passou a interrogar o réu Manuel
Cruz, que adiantou nada saber quanto ao crime e os seus pormenores e que foi

A ACUSAÇÃO
Precisamente às 16h foi dada a palavra ao promotor Domingos de Queiroz, que leu o
libelo-crime acusatório, mencionando a culpabilidade de Manuel Cruz. Em seguida,
Mencionou o interesse do grupo em tomar Delmo do poder da Polícia, citando o réu
como incriminado nesse fato.

de Urgência.
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Na tribuna, Celso Nascimento demorou-se apenas 15 minutos, o bastante para

depois, a sua morte, por isso, deixou que o matassem, enquanto ele, de arma em

A DEFESA
Às 18h20, foi à tribuna o Dr. Milton Asensi e disse que o inquérito policial, assim como

Delmo, porque contra isso muito fez.
era verdade que, quando um dos choferes gritou para que matassem o jovem, Cruz
foi contrário a esse desejo. Cruz se agarrou a “Santo-Pobre” quando este queria

Depois do jantar, Manuel Barbuda foi à tribuna e ali se demorou de 20h30 a 21h30,
apoiando a tese apresentada por Milton Asensi, passando ainda a comentar os fatos
crime, mas desejou apenas saber o nome daqueles que com Delmo mataram José

quesitos apresentados pelo juiz, voltando à sala das sessões meia hora depois,
dois, o réu Manuel Rodrigues Cruz à pena base de 22 anos, aumentada para mais

pelo juiz Ernesto Roessing.
DE REGRESSO AO RIO O DR. CELSO NASCIMENTO – VOLTARÁ EM MAIO
Viajando num dos aparelhos da frota Bandeirante, da Panair do Brasil S.A., regressará
hoje ao Rio de Janeiro o criminalista Celso Nascimento. À noite de ontem, momentos

Respondendo a uma pergunta, o criminalista Celso Nascimento revelou que estará
novamente em Manaus em maio vindouro, para funcionar aos trabalhos da 2.a
choferes implicados no trucidamento do estudante Delmo Pereira.
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o jornAL – 28 dE fEvErEiro dE 1953 (SÁBAdo)

vEtAdA A EntrAdA dE AdvogAdoS no triBunAL do jÚri
no massacre do estudante Delmo Pereira, vários advogados, militantes no foro

do Direito, por mero espírito de curiosidade, para conhecer o advogado metropolitano
Celso Nascimento, para exibir sua
ocupavam o interior dos cancelos daquele tribunal, confortavelmente instaladas em
macias cadeiras, nas barbas dos réus.

Ordem dos Advogados do Brasil, dissesse que, conquanto a magistratura do Império
fosse menos culta, era, entretanto, mais honrada. O advogado de hoje também
escasseiam agora...
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil está muito longe de possuir a
célebre prepotência do

Decreto Federal 22.478, de 20 de fevereiro de 1933, confere aos advogados o direito

(a) VIRIATO JOSÉ DE OLIVEIRA - Advogado
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o jornAL – 1.o dE MArço dE 1953 (doMingo)

BALAnço do juLgAMEnto doS MAtAdorES dE dELMo
PErEirA
nos trágicos acontecimentos de 5 de fevereiro do ano passado, que culminaram com
a morte daquele estudante.

apreciados debates cheios de eloquência, de conhecimentos jurídicos, demonstrados
Recordando o dia 5 de fevereiro de 1952, quando Delmo Pereira foi sequestrado

de facadas dadas por “Carioca”, “Pirulito”, “Santo-Pobre” e “Luiz-Mal-de-Vida”, ele
Delmo, amedrontado, abandonado entre os seus matadores, via ainda Cruz a lhe

desejosos de ver sangue, de matar; aquela vereda, naquela noite, se transformou

e, também, das terríveis e mortais facadas, que acabaram por exterminar a sua
macabro: “Puxa-Faca”, aquele que mais desejava ver sangue, aquele que abriu o

A Polícia, porém, num rasgo de sorte, porque já se encontrasse empenhada a
encontrar Delmo e os seus sequestradores, chegou a tempo de prender a maioria
dos choferes implicados, iniciando-se daí o mais comentado dos casos criminais
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BALANÇO DOS JULGAMENTOS
CONDENAÇõES

Dia 6: Jorge de Souza; Joaquim Vieira da Mota, vulgo “Joaquim Mecânico”; Pedro

Dia 12: Francisco Felismino da Silva, vulgo “Nêgo-Chico”, condenado a 12 anos de

Dia 20: Francisco Ribeiro dos Santos, vulgo “Toba-de-Vaca”, condenado a 20 anos de
Dia 23: Mário Ribeiro de Souza, vulgo “Mário Trezentos”, condenado a 25 anos de

Dia 26: Ludgero Sarmento, vulgo “Carioca”; Aurino do Espírito Santo Silva, vulgo

Somando todas essas penalidades, vamos encontrar um total de 367 anos de

AbSOLVIÇõES
Pela ordem:
– Carlos Gomes Farias, absolvido por unanimidade;
– Guilherme Monteiro da Silva, absolvido por quatro votos contra três, e Newton
Palmeira, por cinco votos contra dois;

– Luiz Albano da Costa, absolvido por cinco votos contra dois;
– Helvídio Alves de Oliveira, absolvido por cinco votos contra dois.
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A IMPRESSÃO POPULAR

Domingos de Queiroz e Celso Nascimento, ao deixarem o Palácio Clóvis Bevilácqua,

diÁrio dA tArdE – 5 dE MArço dE 1953 (quintA-fEirA)

PrESo EM ConStAntinÓPoLiS o CHofEr “PuxA-fACA”
abusivo de alguns choferes implicados no massacre do estudante Delmo Pereira –

e ao bem-estar social que, desse modo, assiste o desrespeito e o fracasso da lei,
Ontem, por exemplo, nossa reportagem teve conhecimento de que um daqueles

O Policial Antônio Domingos da Silva, da subdelegacia daquele bairro, com plena
o fato às autoridades da Central, que providenciaram o seu imediato internamento
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o jornAL – 24 dE ABriL dE 1953 (SExtA-fEirA)

o triBunAL do jÚri
a

Vara Criminal.
Popular vem sendo aguardada com invulgar interesse, de vez que nessa oportunidade

Se realmente esses choferes forem mesmo levados agora a novo julgamento, a
para trazer o criminalista Celso Nascimento, que já funcionou, aliás com invulgar
no massacre do jovem Delmo Pereira.

diÁrio dA tArdE – 30 dE ABriL dE 1953 (quintA-fEirA)

voLtArão ÀS BArrAS dA juStiçA oito CHofErES
iMPLiCAdoS no MASSACrE dE dELMo
a

indiciados: Severino Gabriel da Silva, vulgo “Tambaqui”; Mário Ribeiro de Souza,
vulgo “Mário Trezentos”; José Cesário de Oliveira; Ludgero Sarmento, vulgo “Carioca”;
Aurino do Espírito Santo Silva, vulgo “Santo-Pobre”; Luiz Azevedo da Silva, vulgo
Ao que apuramos, o Dr. Raimundo Nonato de Castro, que funcionou da primeira vez
na defesa de todos os choferes implicados no crime da estrada velha dos Franceses,
mesmo, entrada num pedido de dispensa no cartório competente.
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AS PROVIDÊNCIAS TOMADAS

faz preciso para acautelar e regular o funcionamento daquele Tribunal e manter a

no dia 4 de maio próximo, o seguinte:

deiras devidamente assinaladas; 15 jornalistas e radialistas, credenciados pelos seus
jornais ou emissoras, devendo exibirem essas credenciais; os magistrados e membros
geral de Estado; os deputados federais e estaduais, os senadores e os vereadores da
40 pessoas no recinto da presidência;
V – É vedado fumar no Palácio Clóvis Bevilácqua;
VI – Os que lograrem ingresso no recinto da presidência, mencionados no item

se inconvenientemente;
as pessoas mencionadas no item IV ou convidá-los a deixar o recinto se recusarem
atender à revista;

OS JURADOS

Lage, Nestor da Costa Ferreira, Renato Abdon de Miranda, Sílvio Moura Tapajós,
Pietro Celani, Eurípedes Ferreira Lins, Carlos Alberto Cardoso, Sílvio Luiz Coelho,

329

Waldemar Ferreira Medeiros, Lourival Coelho Santana, Antônio Pereira Trindade,
Paulo de Melo Rezende, Viriato Ferreira da Silva Castanheira, Valdney Varzin Simões,

diÁrio dA tArdE – 4 dE MAio dE 1953 (SEgundA-fEirA)

Por fALtA dE nÚMEro, não SE rEuniu o triBunAL do jÚri

Antes do encerramento dos trabalhos, o promotor Domingos de Queiroz solicitou
a palavra, lamentando de maneira incisiva e enérgica a procedência daqueles
jurados que faltaram, dizendo que eles têm se valido da condescendência dos juízes-

o jornAL – 5 dE MAio dE 1953 (tErçA-fEirA)

voLtAM ÀS BArrAS do triBunAL oS MAtAdorES dE dELMo

Assis, foi procedida a chamada dos jurados, estando presentes os seguintes: Paulo de
Melo Rezende, Roberto Maia, Valdney Varzin Simões, Eurípedes Ferreira Lins, Sílvio
Moura Tapajós, Nestor da Costa Ferreira, Viriato da Silva Castanheira, Lourival Coelho
Os jurados faltosos foram os seguintes: Antônio Pereira Trindade, Rionegro Franco,

pelos seguintes, ontem sorteados: Fortunato Siqueira, Manuel Moura Costa,
Humberto Bianco, Osvaldo Antunes, Aristeu Campos, Benjamim Couto Ramos,
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“PUNIÇÃO PARA OS QUE DESRESPEITAM A JUSTIÇA”
palavra o promotor Domingos de Queiroz para se referir à irresponsabilidade dos
daqueles que ali comparecem, como os demais sorteados, o juiz, os advogados e o

OS TRABALHOS DE HOJE, DO TRIBUNAL DO JÚRI
o julgamento dos choferes implicados no crime da estrada velha dos Franceses, onde
foi massacrado o estudante Delmo Campelo Pereira, e que foram condenados no

Souza, vulgo “Mala-Velha”; Severino Gabriel da Silva, vulgo “Tambaqui”; Francisco
Ribeiro dos Santos, vulgo “Toba-de-Vaca”; Mário Ribeiro de Souza, vulgo “Mário
Trezentos”; Ludgero Sarmento, vulgo “Carioca”; Benori Alencar Linhares; José Cesário
de Oliveira; Aurino do Espírito Santo Silva, vulgo “Santo-Pobre”; Luiz Azevedo da

A BANCADA DE DEFESA
A bancada de defesa contará, agora, com a ausência dos mestres Manuel Machado
Barbuda, que foi nomeado desembargador, e Raimundo Nonato de Castro, que
apenas dos advogados Milton Augusto Asensi, Ligier Herculano Barroso e Rodolfo

A BANCADA DE ACUSAÇÃO

impossibilidade de trazer novamente a Manaus o criminalista Celso Nascimento,
Aderson de Menezes, um dos mais brilhantes advogados do nosso foro, para auxiliar

SERÁ DESDOBRADO O JULGAMENTO
Durante breve palestra que manteve com a nossa reportagem, o Dr. Milton Augusto
Asensi deixou parecer que a defesa requererá o desdobramento do julgamento dos
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o jornAL – 6 dE MAio dE 1953 (quArtA-fEirA)

voLtou ÀS BArrAS do triBunAL PoPuLAr o CHofEr
MAnuEL rodriguES CruZ
sentar, ontem, em nossa Capital, no banco dos réus, o chofer Manuel Rodrigues Cruz,
121, parágrafo 2.o
ocorrido na noite de 5 de fevereiro de 1952, na estrada velha dos Franceses.
Precisamente às 13h de ontem, presentes o promotor Domingos de Queiroz; os

Valter Pires Pereira, Nestor da Costa Ferreira; numerosa assistência e representantes
por iniciados os trabalhos, procedendo ao juramento dos jurados.
Como fosse requerido pela bancada de defesa os desdobramento do julgamento

testemunhas arroladas pela defesa, cujos depoimentos nada apresentaram de

A ACUSAÇÃO
Precisamente às 20h, foi concedida a palavra ao promotor Domingos de Queiroz,
o qual, inicialmente, procedeu a leitura do libelo-crime acusatório, mencionando a
2.o
A seguir, testemunhou o seu pesar pela ausência, na bancada de defesa, dos mestres
Manuel Machado Barbuda e Raimundo Nonato de Castro – o primeiro, pela sua

Lamentou também a ausência do criminalista Celso Nascimento, a quem se referiu
com palavras elogiosas, enaltecedoras de sua cultura, dizendo ainda que o mesmo
muito contribuiu com a sua inteligência para que fosse posto um termo àquela série
processo, prosseguiu o promotor Domingos de Queiroz, fazendo um relato do crime
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A DEFESA

mencionando a revolta de que estavam possuídos os choferes com o assassínio do
criminoso de que era acusado. Disse que Cruz esteve no local onde Delmo fora

assegurou, o mesmo procurou evitar que seus companheiros o matasse, de vez

O VEREDITO
contra três. O promotor apelou.

diÁrio dA tArdE – 6 dE MAio dE 1953 (quArtA-fEirA)

triBunAL do jÚri

Delmo Campelo Pereira, quando, empunhando sua arma de fogo, exigia uma

inocentado agora, por quatro votos contra três. O promotor Domingos de Queiroz,

O JÚRI DE HOJE
choferes que protestaram por novo julgamento. Está sentado no banco dos réus o
o

44, item II, letra “j”, tudo do Código Penal.
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O CONSELHO DE SENTENÇA

Humberto Bianco. A defesa está a cargo do advogado Ligier Herculano Barroso, que
Domingos de Queiroz.

diÁrio dA tArdE – 7 dE MAio dE 1953 (quintA-fEirA)

dEZ CHofErES EStão SEndo juLgAdoS PELo triBunAL
PoPuLAr
Pela segunda vez, defrontam-se com os juízes de fato, para serem julgados pelo
trucidamento do estudante Delmo Pereira, os choferes seguintes, nomeados com
o
o

, item III,

o
o

, item

o

o

,

o
o

, item

o

parágrafo 2.o
O CONSELHO DE SENTENÇA
Presentes o promotor Domingos de Queiroz, os Drs. Milton Augusto Asensi e Rodolfo

Ferreira Lins, Paulo de Melo Rezende e Roberto Maia.
INQUIRIÇÃO DOS RÉUS
O primeiro réu a ser interrogado foi Ludgero Sarmento, vulgo “Carioca”, que adiantou
massacrado.
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o jornAL – 8 dE MAio dE 1953 (SExtA-fEirA)

PrEStAM ContAS À juStiçA oS MAtAdorES do EStudAntE
dELMo
vez, no banco dos réus, os choferes que foram condenados a 20 ou mais anos de
“Pirulito”, Aurino do Espírito Santo Silva, vulgo “Santo-Pobre”, Luiz Azevedo da Silva,
vulgo “Luiz-Mal-de-Vida”; Benori Alencar Linhares; Joaquim Vieira da Mota, vulgo
“Joaquim Mecânico”; Pedro Gomes de Souza, vulgo “Mala-Velha”; Francisco Ribeiro
dos Santos, vulgo “Toba-de-Vaca”, e Severino Gabriel da Silva, vulgo “Tambaqui”.
como “Carioca” e “Pirulito”, que esfaquearam aquele jovem, e Cesário, que serviu

O CONSELHO DE SENTENÇA
presente o promotor Domingos de Queiroz, os advogados Milton Augusto Asensi e

Gabriel Pinto, Eurípedes Ferreira Lins, Paulo de Melo e Roberto Maia.
INQUIRIÇÃO DOS RÉUS
O primeiro réu a sentar-se para prestar depoimento foi Ludgero Sarmento, cujas

Paulo Chíxaro, testemunha do réu Severino Gabriel da Silva, vulgo “Tambaqui”.
OS DEBATES
Antes de iniciar os debates, o promotor Domingos Alves Pereira de Queiroz
requereu a leitura de diversos depoimentos. À meia-noite, foi concedida a palavra
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diÁrio dA tArdE – 8 dE MAio dE 1953 (SExtA-fEirA)

ContinuA o juLgAMEnto doS MAtAdorES dE dELMo
PErEirA
Desde ontem, às 13h, se defrontam com os juízes de fato dez choferes implicados no
massacre de Delmo Pereira, os quais haviam sido condenados a 20 ou mais anos de
No banco dos réus, cabisbaixos, sonolentos, aguardando o pronunciamento do
Souza, vulgo “Mala-Velha”; Ludgero Sarmento, vulgo “Carioca”; Aurino do Espírito
da Silva, vulgo “Luiz-Mal-de-Vida”; Benori Alencar Linhares; Francisco Ribeiro dos
Santos, vulgo “Toba-de-Vaca”; Severino Gabriel da Silva, vulgo “Tambaqui”, e Mário
Ribeiro de Souza, vulgo “Mário Trezentos”.
primeiros, esfaqueadores de Delmo, e o segundo, que integrou o “Tribunal” que o

O CONSELHO DE SENTENÇA

Roberto Maia e José Gabriel Pinto.
O INTERROGATÓRIO DOS RÉUS
O primeiro réu a ser interrogado foi “Carioca”, o qual nada disse de importante

OS DEBATES
Os debates foram iniciados precisamente às 23h35 de ontem, quando foi à tribuna o
promotor Domingos de Queiroz, que iniciou com a leitura do libelo-crime acusatório,
inquérito policial, que é o laudo pericial, do médico legista da Polícia Civil, onde está
O promotor Domingos de Queiroz demorou-se na tribuna até às 3h35 de hoje,
breve descanso, às 4h35 foi à tribuna de defesa o advogado Milton Augusto Asensi,
a morte de Delmo. Foi sim, disse o advogado, que aquele ato ocorreu ocasionalmente,
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morte de Delmo.
o

componente da bancada de defesa, que relutou as

A RÉPLICA

demonstrando minuciosamente a culpabilidade de cada um dos réus. Leu novamente

deixá-lo quase que irreconhecível.

Amazonas.

o jornAL – 9 dE MAio dE 1953 (SÁBAdo)

rEtornAM Ao CÁrCErE oS MAtAdorES do EStudAntE
7 do corrente e terminou às 21h de ontem, o Tribunal Popular manifestou-se pela
com penas menores às que cada um fora condenado na primeira vez.
do magistrado íntegro muito contribuiu para o bom andamento dos trabalhos, o
juízes de fato os réus José Cesário de Oliveira; Ludgero Sarmento, vulgo “Carioca”;
Severino Gabriel da Silva, vulgo “Tambaqui”; Mário Ribeiro de Souza, vulgo “Mário
Trezentos”; Francisco Ribeiro dos Santos, vulgo “Toba-de-Vaca”; Luiz Azevedo da
Silva, vulgo “Luiz-Mal-de-Vida”; Benori Alencar Linhares e Pedro Gomes de Oliveira,
vulgo “Mala-Velha”, que haviam sido condenados no primeiro julgamento a 20 ou
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AS PENAS IMPOSTAS

achou por bem aplicar as seguintes penalidades: José Cesário de Oliveira, oito anos;
“Carioca”, 27 anos; “Pirulito”, 18 anos; “Toba-de-Vaca”, sete anos; Benori Alencar
Linhares, 18 anos; “Tambaqui”, dez anos; “Santo-Pobre”, seis anos; “Mala-Velha”,
seis anos; “Mário Trezentos”, 18 anos, e “Luiz-Mal-de-Vida”, 24 anos.
APELOU DA DECISÃO

COMO DECORRERAM OS TRABALHOS

procurou agradar a uma ou a outra parte, mas agiu sempre dentro do que determina
trabalhos sem nenhuma irregularidade.

capacidade intelectual e de seus conhecimentos jurídicos, como também das provas
constantes dos autos, que eram evidentes e impossíveis de serem menosprezadas.

também merece registro. A cargo dos advogados Milton Asensi, Rodolfo Lopes
com rara habilidade e largos conhecimentos de Direito e jurisprudência penal.

permanecer apenas como espectador, mas, agiu como verdadeiro julgador, punindo
aqueles que já haviam sido punidos da primeira vez por um crime sobre o qual provas

NENHUMA ALTERAÇÃO DA ORDEM
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diÁrio dA tArdE – 30 dE junHo dE 1953 (tErçA-fEirA)

“CArioCA” tEntou SE SuiCidAr
de Polícia, Geraldo Amorim Dias, de que o chofer Ludgero Sarmento, vulgo “Carioca”,
ingerido forte dose de nitrato de prata, sendo, por isso mesmo, transportado para o
Ao que soubemos, Ludgero estava se submetendo a um tratamento com aquele

o jornAL – 1.o dE juLHo dE 1953 (quArtA-fEirA)

“CArioCA” quEriA dEixAr o CÁrCErE A quALquEr PrEço
, o chofer Ludgero Sarmento, vulgo
“Carioca”, um dos matadores do estudante Delmo Pereira, por sinal o mais implicado

levou à boca aquele ácido, sendo, porém, sustado por um companheiro, que lhe

em estado desesperador.
Dali, como seu estado inspirasse cuidados, foi removido para a Santa Casa de

a penitenciária, onde está sob cuidados médicos, observando-se que o seu estado
nitrato de prata, que lhe corre o organismo.
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o jornAL – 16 dE juLHo dE 1953 (quintA-fEirA)

PEdEM induLto oS MAtAdorES dE dELMo
e “Toba-de-Vaca”, implicados no massacre do estudante Delmo Campelo Pereira e

Agora, ao que apuramos em fontes merecedoras de crédito, aqueles choferes
lhes seja concedido indulto da conta da pena.
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diÁrio dA tArdE – 14 dE outuBro dE 1953 (quArtA-fEirA)

o CÚMPLiCE dE dELMo PErEirA

daquele dia.
E repassando na memória o ataque ao vigia, a morte de José Honório, o suicídio
de Sílvio e o trucidamento de Delmo, os leitores formulavam estas perguntas:

perguntas. Ei-las:
– DELMO, com uma chave inglesa.
– Porque José Honório presenciou o ataque ao vigia.
HONÓRIO.

– ADALBERTO CAMPOS BESSA e JOSÉ

reconhecido
; à noite, era um boêmio, que assaltava para conseguir o
bastante para as taras.
José Honório parecia um modelo de chofer, pontual, dedicado, mas, no fundo, um

UM ENCONTRO COM ADALBERTO
companheiro de Delmo no assassínio de José Honório que ele, Adalberto, foi preso
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A sua história – triste história – ele narrou-a simplesmente, calmo, absolutamente
sereno, certo de que um dia conseguirá a sua liberdade e passará a uma existência
honesta. Adalberto Bessa, amazonense de nascimento, mas, registrado como
paraense, conta atualmente com 26 anos de idade e o seu pai chamou-se Vitalino

por suspeita do furto de Cr$ 20,00 do Sr. Climério de Oliveira, seu velho amigo,
tanto que este senhor o inculpou. Na falta, porém, de outro suspeito, pois Adalberto
o era, em virtude de ter estado, à tarde, na casa do comerciante, bebendo algo com

quatro meses.
ENTRE OS CHOFERES
Na penitenciária, logo Adalberto travou conhecimento com os choferes culpados
pelo massacre do Delmo. A teima sobre a morte do José Honório era intensa: uns
diziam que fora Delmo o assassino, outros o julgavam inocente; nunca chegavam a
seus colegas de presídio: Delmo matara sim, José Honório, ajudado por ele, é certo,

A HISTÓRIA VAI AOS OUVIDOS DA POLÍCIA
mais um minuto de descanso. Trabalharam e trabalharam muito, elucidaram o
mistério. O processo está pronto para seguir para o Tribunal, faltando apenas umas
já extraímos o material acima, descreveu todo o crime.
O CRIME
frente ao “Guarani”, um outro rapaz, que “trabalhava” com Delmo, juntou-se à
no bar “Monteiro”. Dali, seguiram os três para a Serraria Pereira, do pai de Delmo.
fora ali a mando do pai ver se a serraria estava incendiando e pediu para entrar, pois,
como o seu companheiro, também estava com sede. Tomaram água.
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Quando chegavam à porta, de volta, o vigia abaixou-se para abri-la. Delmo atacou-o:
Delmo e seu companheiro procuraram dinheiro pelas gavetas e encontraram dinheiro

RUMO AO DESCONHECIDO
O carro parou em frente ao botequim do “Bivaca”. Delmo deu Cr$ 500,00 do dinheiro
roubado a Adalberto, que saltou comprando seis cervejas. Dali seguiram para o Bar da
“Floresta” (Ângelo), onde Delmo foi lavar-se, pois as roupas estavam ensanguentadas.
Adalberto seguiu-o, estava preocupado e ali, no banho, externou seu pensamento,
pois, Delmo lhe aparecera sujo de sangue e que, em vista disso, provável seria que
ele “desse com a língua nos dentes”. O estudante meditou profundamente sobre o

A MORTE DE JOSÉ HONÓRIO
José Honório estava cismado com o rumo da farra; nunca Delmo saíra sem mulher.

aceitou-a como tal.
Chegados à “Forquilha”, Adalberto pediu a José Honório que voltasse para cidade.

carro, com a porta aberta e as pernas para o lado de fora. Delmo afastou-se um
pouco. Após alguns minutos, pediu papel a ele. Este levou-lhe um bloco de recibos,
dentro do carro.
Adalberto repreendeu Delmo por haver matado o homem num lugar inconveniente,
dele deveria ser feita na cidade”. Revela-se mais uma vez a inteligência de Adalberto.
Era o autor intelectual da morte de Honório, precisava pensar. Por outro lado, lembrasuperior que o seu colega exercia sobre ele. Era o respeito voltado à inteligência de

O TERCEIRO TIRO
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A VOLTA À CIDADE

brisa, ferindo-se ligeiramente e deixando no vidro, além de gotas de sangue, alguns

seguiu para a Cachoeirinha. Ao passar pela rua Belém proximidades do campo do
Nacional Futebol Clube, foi visto sujo de sangue pelo Sr. José Maria, comerciante,
penitenciária, entre oito louros.
INSTANTÂNEOS DE APÓS CRIME

pela Guarda Civil, saindo pela chefatura. Queria que Delmo o visse e o denunciasse,
para acabar com aquele suplício. A promessa do estudante, porém, estava acima de

uma viagem a Benjamim Constant, onde fora atrás dele, Adalberto, companheiro de
encontrara o homem e Adalberto, prontamente, afastou-se da pequena. Julgava que

tudo. Fora levado ali pela curiosidade. Naturalmente, queria saber se os choferes
do local, ele deu o fora.
O OBJETIVO DO REPÓRTER
A nossa reportagem soube vagamente que havia alguma coisa na Central de Polícia

A PUBLICAÇÃO DO INQUÉRITO

do inquérito complementar, o qual será publicado, em série, por O Jornal e pelo
.
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diÁrio dA tArdE – 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 E 26 dE outuBro dE 1953

ÍntEgrA do inquÉrito PoLiCiAL dE AdALBErto CAMPoS
BESSA
O CÚMPLICE DE DELMO PEREIRA
inquérito policial instaurado na Central de Polícia para apurar a responsabilidade
do penitenciário Adalberto Campos Bessa no assassínio do chofer José Honório.
O Jornal e
,
Estado ao chefe de Polícia, do teor seguinte:
“Manaus, 8 de fevereiro de 1953. Sr. chefe: Chegando ao conhecimento desta
Adalberto Campos Bessa, também penitenciário, confessou haver tomado parte
do assassínio do chofer José Honório e, posteriormente, do massacre do estudante
Delmo Campelo Pereira, apresso-me a levar o fato ao conhecimento de V.Exa. para
Figliuolo, diretor da penitenciária”.

presidente do inquérito, foi designado o comissário Ramiro Menezes, que passou
imediatamente a trabalhar.
AUTO DE DECLARAÇÕES QUE FAZ ADALBERTO CAMPOS BESSA
“Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de mil novecentos e cinquenta e três,
nesta cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas, e na Penitenciária Central
Queiroz, 3.o
Herculano Barroso e, ainda, os Drs. Giovanni Figliuolo, diretor da Penitenciária
Central, e Paulo de La Cruce Grana Marinho, chefe de Polícia do Estado, compareceu
dona Rosa da Silva Campos, amazonense, com vinte e seis anos de idade, casado,
eletricista, sabendo ler e escrever, residência nesta cidade, no beco da Paciência,

encontrava no corredor da Penitenciária Central, em companhia de vários choferes,
de Delmo Campelo Pereira;
– Que, em conversa, o declarante fez ver ao grupo que conhecera Delmo Campelo
Pereira e adiantou que iria dizer que era autor do crime de José Honório, assim como
também autor do assassinato do mesmo Delmo Campelo Pereira;
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– Que, depois do declarante ter dito isso, o grupo de presos que ali se encontrava
concordou com o declarante e disseram-lhe mais, que podia declarar, pois, com eles,
o declarante nada perderia;

– Que um dos choferes que ali se encontrava no corredor da Penitenciária Central
avisou ao Dr. Raimundo Nonato de Castro, o qual chegou pela parte da tarde, tendo

– Que o declarante adiantou mais ao Dr. Nonato de Castro o nome de José Alberto;
– Que este nome o declarante o sabe por ter gostado de uma pequena que residia
na rua Doutor Almino, nas proximidades da José Paranaguá, onde soube, numa
conversa, a respeito de um diligência ao município de Benjamin Constant;
– Que o declarante saiu de Manaus a VINTE E SEIS de janeiro de MIL NOVECENTOS
propriedade de Otávio Viana Lopes, cunhado do depoente;
deixar passar um temporal e, quando ali se encontrava, é que o declarante veio a
saber do CRIME PRATICADO POR DELMO, assim como o ASSASSINATO DESTE;
o qual ali já se encontrava, na beira do barranco, após o temporal;

de propriedade de Otávio Viana Lopes, seu cunhado;
estava preta;
– Que, da conversa que o declarante teve no corredor da penitenciária, o que ali foi
dito foi trazido ao conhecimento da diretoria pelo Sr. Monteiro, carcereiro da mesma,
– Que os choferes Luiz Albano da Costa; Joaquim Vieira da Mota, vulgo ‘Joaquim

– Que, quando o declarante falava com Manuel Cruz, este lhe dizia que podia assumir

penitenciária, ele, “Pirulito”, morreria ao seu lado;
– Que depois de tudo bem conversado nos corredores da penitenciária, o declarante
estava pronto para sustentar a autoria dos dois crimes, isto é, o assassinato de José
ÉPOCA;
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nada mais lhe faltava;
– Que, antes disso, quando o declarante se dirigia a qualquer um deles, para pedir
um cigarro que fosse, lhe era negado, ao contrário do que sucedeu depois dos planos
acertados, passando a ter cigarros, fósforos, comida e tudo o que quisesse;
CHEGANDO A MANAUS NO DIA SETE, ao que parece, já no Carnaval; o declarante,

– Que o declarante e Delmo procuraram arrombar o cofre com uma talhadeira, o que

importância de dois mil e quinhentos cruzeiros em dinheiro;
e noventa e sete, guiado pelo chofer Valter de Oliveira, da Garagem Moderna;

dezembro de mil novecentos e cinquenta e um;
novecentos e cinquenta e um, pois, lembra-se que dentro dessa casa havia muitos
brindes próprios do Natal;

acompanhado o depoente nos demais furtos, que fez sozinho este.
“E nada mais disse nem lhe foi perguntado. Em seguida, mandou a autoridade encerrar
o presente auto que, depois de lido, achado conforme, vai por todos assinado. Eu,

AUTO DE DECLARAÇÕES QUE FAZ OTÁVIO VIANA LOPES
“Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de mil novecentos e cinquenta e três,
nesta cidade, capital do Estado do Amazonas, na Delegacia Auxiliar de Polícia, onde
Lopes, paraense, com trinta e três anos de idade, casado, enfermeiro, sabendo ler e
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– Que, de uns quatro ou cinco anos para cá, o depoente vem trabalhando em viagem

– Que, numa dessas viagens, ou melhor, precisamente, no dia dois de dezembro de
Codajás, levando em sua companhia o seu cunhado Adalberto Campos Bessa e seu
– Que, nessa viagem, o depoente gastou uns vinte e seis dias, regressando em
Manaus no dia vinte e oito de dezembro;
– Que no dia dois de janeiro de mil novecentos e cinquenta e dois, o depoente fez nova
ADALBERTO CAMPOS BESSA, EM VIRTUDE DO PÉSSIMO COMPORTAMENTO DO
– Que, afora a viagem feita no mês de dezembro de mil novecentos e cinquenta e
“E nada mais disse, nem lhe foi perguntado. Em seguida, mandou a autoridade
encerrar o presente auto que, depois de lido e achado conforme, vai devidamente
FILGUEIRAS”.

AUTO DE DECLARAÇÕES QUE FAZ ADALBERTO CAMPOS BESSA
de Manaus, capital do Estado do Amazonas, e na Penitenciária Central do Estado,

conhecemos, o qual respondeu:
– Que no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e cinquenta e dois, o declarante
aproximadamente;

dezembro de mil novecentos e cinquenta e um;
– Que o assalto à serraria foi planejado para ser feito por água, o que deixou de assim
ser realizado, porque Delmo disse ser melhor irem de automóvel, pois conhecia um
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Delmo, já teria levado a efeito;
– Que esse chofer, segundo Delmo, era um que trabalhava no carro de propriedade
do Sr. Pedro Cordeiro;
– Que, como o declarante conhecesse o chofer que trabalhava durante o dia no
Trigueiro, perguntou a Delmo se era este;
desconhecida do declarante;
tendo Delmo se demorado e chegado só, mais ou menos, às 22h;
copo de leite e o declarante, uma coalhada, demorando-se aí, aproximadamente,
uns vinte minutos;

combinado anteriormente, que era o assalto à Serraria Pereira;
– Que Delmo respondeu que o assalto seria feito, mas que, primeiramente, teriam

nessa banca, jogavam-se com baralhos;

na avenida Eduardo Ribeiro;
procurando pelo carro de José Honório;

de mais alguém;
trabalhava numa mercearia situada na esquina da rua Doutor Almino com José

– Que, ao chegar na rua Sete de Setembro, à altura da rua Joaquim Sarmento, surgiu
José Honório e fazendo-o parar;
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– Que o declarante já sabia ser o chofer José Honório, porque este respondeu
– Que Delmo declarou irem fazer uma farra e mandou que o carro seguisse rumo ao
Educandos;
um rapaz que estava ali, convidando-o para uma farra;

havia terminado;

cruzeiros, pediu quatro cervejas, e sentaram-se todos os quatro: o declarante, Delmo
Pereira, o dito rapaz e José Honório, em torno de uma mesa;
– Que logo que ali chegaram, o declarante chamou Delmo para a porta da rua, onde
quatro pessoas;
– Que nesse momento apareceu José Honório e, ouvindo a conversa, concordou com
o declarante;
beberam a cerveja, tendo o declarante pedido a conta para pagar a despesa, o que,

– Que esse bar é da propriedade do Sr. Jorge Biváqua e que aí, no bar do Sr. Biváqua,
o declarante, em companhia de Delmo, José Honório, e do dito rapaz, a pedido do
declarante, tomaram cinco cervejas, que foram servidas pelo próprio Sr. Biváqua;

charuto;
tomado o carro defronte ao cinema Guarani, o qual, segundo lhe foi informado, teria
– Que o declarante pagou as despesas que eram das cinco cervejas, e mais cinco
cruzeiros de iscas, com uma cédula de cem cruzeiros, ao próprio Biváqua;
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do colega de Delmo, foi acertado entre Delmo e o declarante o assalto à serraria,

incomodasse, porque ele, Delmo, daria um jeito no vigia;

Delmo e o declarante, sentados à boleia;
– Que Delmo deu ordem a José Honório, que virou-se para ele, Delmo, e deu um ar
de riso;

– Que José Honório, ao saltarem o declarante e Delmo, abriu a porta do lado da
outra para dentro;
– Que, quando José Honório abriu a porta, acendeu uma luz dentro do carro e, por

havia por ali, ao que o vigia respondeu que ia tudo calmo;
haver um incêndio na serraria;
talvez fosse um telefonema anônimo e que iria entrar para beber água;

fez dele um funil, bebendo água e depois dando para o declarante;
– Que Delmo apanhou de cima de uma mesa uma ferramenta, que parecia uma
chave de apertar parafusos;

– Que quando o vigia se abaixou para puxar o ferrolho, Delmo deu, com a dita chave,

– Que carregaram o vigia para próximo de uns camburões que estavam por dentro do

– Que quando o declarante carregava com Delmo o vigia, fez ver a Delmo que ele,
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– Que junto aos camburões, como o vigia desse um gemido, Delmo ainda lhe deu
mais uma pancada com a mesma chave;
também;
– Que depois de jogarem o vigia por trás dos camburões, Delmo e o declarante se
– Que para isso se serviu de um ferro, o mesmo que fora usado por Delmo para abrir
– Que, no escritório, o declarante procurou dinheiro, abrindo umas gavetas, só
encontrando papel;

– Que quando estavam procurando dinheiro, o declarante ouviu duas buzinadas,

trataram de sair;

local onde haviam antes bebido água, isso porque o declarante fez ver a Delmo que
ele estava sujo de sangue;
– Que, ali, Delmo quis lavar a roupa, mas o declarante fez ver a Delmo que assim
seria pior;

dele;
– Que o declarante disse que José Honório havia visto tudo e ‘ia dar uma bronca
– Que disse que isso era mais fácil, dirigindo-se ambos para o carro e, quando deste
se aproximaram, José Honório acendeu um farolete e, depois de alguns segundos,
apagou-o;

– Que antes, porém, quando ainda em viagem para esse bar, o declarante pediu a
Delmo dinheiro para comprar cerveja, tendo Delmo dado uma cédula de Cr$ 500,00,
perguntando se iam tomar cerveja naquele bar;
levá-las consigo;
pediu quatro cervejas, foi atendido pelo próprio Sr. Biváqua, tendo o declarante dado
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– Que o declarante, após ter recebido o troco, embarcou no carro e Delmo mandou
rumar para a cidade. Porém, ao chegar na subusina, ele, Delmo mandou que seguisse

havia mulheres;
mulheres e, se houvesse, estariam acompanhadas;
mulheres;
– Que as cervejas que o declarante comprou no bar Biváqua foram bebidas por

– Que os cascos ou as garrafas vazias eram jogadas para fora do carro, e os dois, o
declarante e Delmo, saltaram e bateram à porta, pois o bar estava fechado;
– Que quando o declarante bateu na porta, uma voz de mulher respondeu, dizendo

tem na encruzilhada da estrada do Ângelo e a que dá frente para o Hospital Colônia
Eduardo Ribeiro;

tendo Delmo respondido que sim, que iam eliminá-lo na estrada da Forquilha;
– Que o declarante perguntou a Delmo Pereira se era para isso que ele havia
falado numa mulher que teria no banho da Forquilha, ao que Delmo respondeu
– Que, em seguida, o declarante e Delmo embarcaram no carro e seguiram pela
encontrava fechado, às escuras;
– Que, ao chegarem num certo local, muito distante da cidade, Delmo mandou parar
e regressar, dizendo que era melhor voltarem, dando ordem a José Honório para que
– Que logo depois da volta, já de regresso, Delmo mandou parar o carro e disse que
– Que José Honório parou o carro, saindo o declarante e Delmo, tendo o declarante
se encostado no para-lama traseiro do veículo e Delmo caminhou para o lado direito
metros;
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– Que quando José Honório entregou os papéis a Delmo, disse-lhe ‘vamos embora
sim;

carro, cuja porta direita permanecia aberta;

– Que aí Delmo, respondendo a José Honório, disse: ‘Se você tem que nos denunciar,

– Que o depoente, após a morte de José Honório, interpelou Delmo se conduziam o
ali mesmo em cima do barranco;

estava e botarem para mais longe, isto é, do barranco abaixo, o que foi feito,
dependurado;

encontrado;

– Que o depoente, após o que acabara de relatar, dirigindo-se a Delmo Pereira,
podia guiar o carro até à cidade;
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– Que o depoente, tendo ao seu lado Delmo, abriu a chave do carro, pisou no
acelerador, dando marcha a ré, até certa distância, onde o depoente, fazendo uma
– Que já distante do local do crime, o carro tornou a fazer ziguezagues, até que, a
virado para o lado direito do barranco;
revólver, quebrou o para-brisa, saindo ambos por cima do capô, para a estrada;

que o depoente que, com o choque, bateu com a testa fortemente na lâmpada que

– Que antes da cena que acabou de descrever, quando o carro caiu na vala, o depoente,
virando-se para Delmo, disse-lhe: ‘Você seu..., é o responsável por tudo isso, ora...

– Que esta resposta deixou o depoente um pouco amedrontado, porque lembrou-se,

– Que o depoente e Delmo, no caminho para a cidade, viram, na frente, um casal que

– Que o depoente e Delmo desceram até Flores, onde rumaram pela estrada que
Amazonas;

perguntou pela arma, respondendo-lhe Delmo que havia jogado na água, na
passagem da ponte dos Bilhares, o que aborreceu o depoente porque, conforme
dissera a Delmo, ele havia errado, pois que o depoente bem poderia vender a arma
por mil cruzeiros e com este dinheiro da venda realizarem uma farra;
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que fez o depoente virar o rosto para lado de onde vinha o carro, dando este maior
velocidade e desaparecendo em seguida;

sujo de sangue;
pano cáqui amarelo e camisa de gabardine de cor mais clara;
– Que o depoente, sempre acompanhando a linha do bonde, passou em frente à

apanhando o sangue que lhe escorria do rosto;
– Que, à hora em que o depoente se aproximava de sua casa, no beco da Paciência,

a roupa suja de sangue dentro da cristaleira, temendo que a mesma fosse descoberta
móvel;
o que foi ouvido pelo depoente, que Delmo teria morto um chofer na estrada da

– Que mais ou menos às 22h, já com a certeza de que Delmo estava preso na Delegacia
informes do que estava acontecendo, pois temia que, na Polícia, Delmo denunciasse
o depoente;

estrada da Forquilha;
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– Que o depoente, ao sair de casa, esteve perambulando pelas ruas até, mais ou

– Que ao chegar na rua Guilherme Moreira, entrou pelo Quartel da Guarda Civil, sem

de que este o visse, porém, nada conseguiu;

Rosas ao seu cumprimento, prosseguindo o depoente o seu caminho, para descer

– Que aí, da Central de Polícia, o depoente tomou um ônibus próximo ao canto da

– Que o depoente esperou durante alguns dias que Delmo, no decorrer do inquérito,
denunciasse o depoente como sendo UM DOS SEUS COMPANHEIROS NO ASSASSÍNIO
o visse e o acusasse;
– Que Delmo Pereira chamava pelo depoente Alberto, sabendo também que o seu
sobrenome era Bessa;

dele, declarante, de nome Maria Dantas Lopes;
em que casa o declarante residia.
“E nada mais lhe disse, nem lhe foi perguntado. Em seguida, mandou a autoridade
encerrar o presente auto que, depois de lido e achado conforme, vai por todos
assinados, inclusive pelas testemunhas que lhe ouviram a leitura, Srs. Augusto
Gomes Farias, brasileiro, casado, industriário, sabendo ler e escrever, residente nesta
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AUTO DE DECLARAÇÕES QUE FAZ ARTUR LOPES BRAGA

Figliuolo, diretor do citado estabelecimento penal, e Domingos de Queiroz, promotor

e trinta e dois, o qual, inquirido, declarou:
– Que na madrugada do dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e cinquenta

ombro do depoente, o despertou;
Barbosa, tendo o primeiro dirigido-se ao depoente, depois de entrar para o carro

mercado aquela hora, após terem comido uma peixada;

carro acesos;
– Que seriam mais ou menos 4h30, quando os passageiros aludidos tomaram o seu

– Que mais ou menos às 6h30, o depoente deixou os passageiros nas suas casas,
sendo que, primeiro, Roberto Barbosa, na rua Ajuricaba, e Antônio Felix Pinto, na rua
Vinte e Quatro de Maio;
seguindo, após, a pé para a avenida Eduardo Ribeiro;
de que um colega de nome José Honório teria sido assassinado em Flores, nas

rumaram até ao lugar acima falado;
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– Que realmente, ao saltarem do carro, depararam com o cadáver do chofer José
– Que, minutos depois, ali chegava o delegado auxiliar, Dr. José Milton Caminha,
acompanhado de policiais e do médico legista, Dr. Hosannah da Silva, que procedeu
ao levantamento cadavérico;
de José Honório, sendo encontrado alguns documentos em uma carteira de couro
e o quepe, foi tudo entregue àquela autoridade policial;
– Que o depoente foi ainda a pessoa que, colocando o pé direito no arame, com uma
o necrotério do cemitério;

pista de onde o carro voltara, até ao local do crime;

“E nada mais disse, nem lhe foi perguntado. Em seguida, mandou a autoridade
encerrar o presente auto que, depois de lido e achado conforme, vai por todos

AUTO DE RECONHECIMENTO, NA FORMA ABAIXO

anos de idade, casado, comerciante, sabendo ler e escrever, residente nesta cidade,

trinta e um de janeiro de mil novecentos e cinquenta e dois, o declarante encontrava-

– Que aproximadamente às 5h, na rua Belém, por trás do campo do Nacional Futebol
Clube, o declarante avistou uma pessoa, clareada pelo foco de luz do automóvel, a
qual se encontrava no leito da estrada;

360

– Que essa pessoa ia em marcha de quem já se encontrava muito cansada, mas,
ainda meio correndo;
– Que essa pessoa era um indivíduo de estatura mediana, de cor clara, cabelo
alourados e desgrenhados;
– Que a certa altura, quando o carro se aproximou desse indivíduo, virou ele o rosto

– Que o rosto desse indivíduo se encontrava sujo de sangue, que escorria de um
ferida situada no alto da testa e no meio da mesma;
deixava à mostra o peito, que também estava sujo de sangue;
– Que essa pessoa apresentava também a suas vestes sujas de lama. Levando o
como sendo a pessoa descrita acima, o recluso ADALBERTO CAMPOS BESSA.
“Nada mais havendo para tratar, mandou a autoridade encerrar o presente auto de
reconhecimento que, depois de lido e achado conforme, vai por todos assinados,
inclusive pelas testemunhas Petrônio Augusto Pinheiro, brasileiro, solteiro, maior,
Heitor Furtado Nery de Oliveira Cabral, brasileiro, maior, casado, industrial, residente
Felix Pinto, Petrônio Augusto Pinheiro, Heitor Furtado Nery de Oliveira Cabral e
Giovanni Figliuolo”.
Pinto, passou a autoridade policial a inquirir o comerciante Roberto Barbosa, de

AUTO DE DECLARAÇÕES QUE FAZ ROBERTO JOSÉ BARBOSA

nesta cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas, e na sala ‘Vivaldo Palma

Estado, atualmente, de passagem por esta Capital, o qual, inquirido, respondeu:
trinta e oito e, na noite do dia trinta e um de janeiro para primeiro de fevereiro de mil
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– Que depois de ter o declarante e o seu companheiro embarcado no carro, resolveu

metros adiante deste, aproximadamente, o declarante e seu companheiro avistaram

– Que o declarante pôde ver que ele era de cor bem clara, cabelos crespos, meio
ruivos, e de estatura mediana;
– Que, além disso, o declarante notou que da testa do mesmo indivíduo, à altura do
pela face até à altura do peito que deixava aparecer por estar com a camisa aberta;
naturalmente, estava suja de sangue;

seu companheiro Antônio Felix Pinto e do chofer Artur, os quais alegaram que o
mesmo poderia estar armado, enquanto que o declarante e seu companheiro nada
possuíam;
– Que o declarante e seu companheiro prosseguiram viagem até à Ponta Pelada, de
onde regressaram à sua residência, o depoente. Somente mais tarde no mesmo dia,

– Que muitos dias depois é que o declarante foi convidado a comparecer à Polícia

encerrar o presente auto que, depois de lido e achado conforme, vai devidamente
(a) Aloísio Filgueiras”.
apresentou o resultado abaixo:
LAUDO DE EXAME DE SANIDADE, NA FORMA ABAIXO
“Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e cinquenta e três,
nesta cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas, na Penitenciária Central
Antônio Hosannah da Silva Filho, médico legista, foi procedido exame de sanidade
na pessoa de ADALBERTO CAMPOS BESSA, natural do Estado do Amazonas, com 27
anos de idade, solteiro, de cor branca, residente na Penitenciária Central do Estado,
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1.o
enfermidade incurável e que prive para sempre o ofendido de poder exercer o seu
2.o
3.o
4.o
“Em consequência, passaram os peritos a responder o seguinte: Que, examinando
ferimento contundente, possivelmente, situado à altura frontal, já no couro cabeludo,
“Aos quesitos: ao 1.o
restabelecido.

o

o

o

) Já se encontra

“E por ser verdade, lavrei o presente laudo que, depois de lido e achado conforme, vai
devidamente assinado pelos senhores peritos. Eu, Augusto de Lemos Braule Pinto,

AUTO DE DECLARAÇÕES QUE FAZ JORGE BIVÁQUA

presentes os Srs. Drs. Giovanni Figliuolo, diretor do citado estabelecimento penal, e
com trinta e seis anos de idade, casado, comerciante, sabendo ler e escrever,
(Educandos), o qual, inquirido, respondeu:
– Que o declarante conhece ADALBERTO BESSA, freguês do bar do declarante,
chegando mesmo ele a comprar até de caixa de cerveja “Brahma” e sempre pagando
as compras que fez no estabelecimento do depoente, à vista;
– Que o declarante lembra-se perfeitamente que entre os dias trinta de janeiro e dois
de fevereiro de mil novecentos e cinquenta e dois, Adalberto Bessa esteve, pela parte
do depoente, onde comprou umas cinco ou seis garrafas de cerveja Brahma, pagando
no mesmo ato da compra com uma cédula de Cr$ 500,00, procurando também, na

– Que o declarante lembra-se de que, quando Adalberto Bessa comprou as cervejas
no seu estabelecimento, se fazia acompanhar de um rapaz moreno claro, mais
alto que o mesmo Adalberto, e que este o ajudou, digo, tendo esse rapaz ajudado
Adalberto a carregar as garrafas de cerveja para dentro do carro;

363

– Que o depoente olhou ligeiramente para dentro do carro e viu que no interior do

de cor negra, isto é, o carro de Valter;
– Que o rapaz que acompanhava Adalberto e que o ajudou a levar a cerveja para
dentro do carro é desconhecido do declarante, porém, vendo-o, possivelmente o
– Que o declarante pode adiantar que nunca Adalberto Bessa esteve no seu
estabelecimento comercial em companhia de Delmo Campelo Pereira ou do chofer
José Honório, pessoas estas que o depoente conhecia;
– Que o declarante lembra-se que na noite em que Adalberto Bessa comprou as
cinco ou seis garrafas de cerveja, as quais foram pagas com cédula de quinhentos

mais.
o presente auto que, depois de lido e achado conforme, vai por todos assinado. Eu,
Jorge Biváqua, Giovanni Figliuolo”.
AUTO DE ACAREAÇÃO, NA FORMA ABAIXO

Figliuolo e Domingos de Queiroz, diretor da Penitenciária Central e promotor
Biváqua e de dona Carmem Ferreira Biváqua, amazonense, com trinta e seis anos
de idade, casado, comerciante, sabendo ler e escrever, residente nesta cidade,
Bessa, amazonense, com vinte e seis anos de idade, casado, eletricista, sabendo
noventa e sete, presentemente recolhido à Penitenciária Central do Estado, mandou
nos depoimento de ambos, o que foi feito.
“Com a palavra o acareado Jorge Biváqua, depois de ter ouvido a leitura das
– Que, quanto à referência de ter Adalberto Campos Bessa tomado cerveja com
iscas no bar de sua propriedade, em companhia de José Honório, Delmo e de outras
Adalberto Campos Bessa;
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– Que quanto à referencia de que Adalberto teria adquirido cinco cervejas e pago-as
com uma cédula de Cr$ 500,00 para levá-las a um carro que estava parado à porta de
seu estabelecimento, é verdade;
de janeiro de mil novecentos e cinquenta e dois;
– Que adianta mais, que Adalberto se dirigiu com a cerveja para um carro, no interior
do qual se encontrava uma pessoa sentada no assento de trás do carro;

para o dito carro.
“Com a palavra, Adalberto Campos Bessa declarou:
– Que no dia trinta de janeiro de mil novecentos e cinquenta e dois esteve no bar
de propriedade do Sr. Jorge Biváqua, aproximadamente às 23h30, em companhia de
José Honório, Delmo Pereira e de uma pessoa amiga de Delmo, onde tomaram cinco
garrafas de cerveja e iscas de queijo;
– Que daí se dirigiram para a serraria e, depois de cometerem o crime, ainda voltaram
descendo apenas o declarante Adalberto Bessa, sem companhia de mais ninguém;
– Que no bar do declarante, Adalberto Bessa comprou quatro garrafas de cerveja,
pagando-as com uma cédula de quinhentos cruzeiros, ele mesmo as conduzindo
para o interior do dito carro.
mais havendo, mandou a autoridade encerrar o presente auto, depois de lido e
achado conforme, vai devidamente assinado por todos. (a) Jorge Biváqua, Adalberto
Campos Bessa, Giovanni Figliuolo”.
inquérito.

diÁrio dA tArdE – 27 dE outuBro dE 1953 (tErçA-fEirA)

o CÚMPLiCE dE dELMo PErEirA
APRECIAÇÃO

assassínio de José Honório, porque foram preparadas convenientemente, com algum
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movimento como ia, fosse reconhecê-lo meses depois; é impossível que, sendo o
viajasse com esse chofer, justamente no dia do crime; é pouco provável também que
cerveja juntamente com ele; reza o inquérito que no dia em que se deu o assalto à
cunhado, Sr. Otávio Viana.

apenas viu a arma no escuro, em poder de Delmo; Adalberto deixa escapar ainda
em UM DOS SEUS COMPANHEIROS NO ASSASSÍNIO DO CHOFER JOSÉ HONÓRIO,
por Delmo – todos sabem, é caso resolvido, que o malogrado estudante entrou no

desta vez, falhou a Polícia.

diÁrio dA tArdE – 29 dE outuBro dE 1953 (quintA-fEirA)

o CÚMPLiCE dE dELMo PErEirA - ConCLuSão
Bessa no assassinato do chofer José Honório:

a cerveja sozinho para o veículo.
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– Do senhor Antônio Felix Pinto, que disse haver na madrugada do assassinato de José
Roberto Barbosa, dando “um circular”; nesse passeio, após passarem o cemitério, as

aproximaram mais dessa pessoa, puderam ver nela um ferimento, um ferimento na
testa, de onde jorrava sangue; disse mais, que o senhor Roberto Barbosa quis parar

Antônio Felix Pinto, reconheceu, dentre seis detentos que lhes foi apresentado,
Adalberto Campos Bessa como a pessoa que vira naquela madrugada. Somente o
chofer do veículo, Artur Lopes Braga, é que apenas se lembra de ter visto o referido
indivíduo, e que fez de fato, a viagem pelo “Circular”, na madrugada do crime, com

de homicídio de José Honório.

ouvindo gritos, e que seu companheiro quis ir ao local, no que foi impedido por ela,

de José Honório, diz que, por volta das 3h30, ouviu a passagem de um carro e
seu regresso logo depois, ouviu os disparos esparsados 2 a 2, ouviu baterem duas
portas do veículo, que custou “a pegar”, e, pela luz do mesmo, pode dizer que era
pouco adiante de sua residência, estancou, custando a trabalhar novamente. Estas

Antônio Firmino da Silva. De tudo se depreende como se desenrolaram os fatos:
Adalberto Campos Bessa foi com Delmo no carro de José Honório assaltar a Serraria
prestadas pelo próprio Delmo.
Em viagem, no canto do “Guarani”, apanharam um homem; beberam por duas vezes
em bares diferentes e compraram cerveja de regresso do assalto, pois ali, na serraria,
houve arrombamento e furto, o que está claro com a compra das cervejas no bar do
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apreendida na oportunidade; é objeto de uso corriqueiro em carros de aluguel.
O carro “estancou” na primeira subida quando, dirigido por Adalberto, regressavam
também nos depoimentos de Antônio Gomes de Melo e Edith Pereira Gomes. Ao
amásia Idalina Teixeira.

dois lugares foi feito o levantamento dos rastros ou outra qualquer perícia. Vê-se
inquérito presidido pelo comissário Ramiro Menezes.
o

o

tudo do Código Penal Brasileiro.
do exame de sanidade do acusado e um exemplar do

, da empresa

descrevendo uma série de furtos que sempre nos escondeu, embora perguntado
com insistência, o que apenas deixava transparecer nas suas respostas.

Manaus, 27 de outubro de 1953.
(a) FELIPE KANAWATI – Comissário.
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o jornAL – 13 dE novEMBro dE 1953 (SExtA-fEirA)

SErão ConSidErAdoS dESErtorES dA APELAção

Sarmento, vulgo “Carioca”; Aurino do Espírito Santo Silva, vulgo “Santo-Pobre”;
Benori Alencar Linhares; Severino Gabriel da Silva, vulgo “Tambaqui”, e Luiz Azevedo
da Silva, vulgo “Luiz-Mal-de-Vida”.
Com as exclusões de Jorge de Souza e de Joaquim Vieira da Mota, que já pagaram,

o jornAL – 24 dE novEMBro dE 1953 (tErçA-fEirA)

APEnAS doiS CHofErES EStão CoM oS ProCESSoS
rEguLArES
implicados no massacre do estudante Delmo Campelo Pereira e que apelaram da

que soubemos, expirará às 17h de hoje e somente dois choferes que apelaram – Jorge
por isso mesmo, seus processos habilitados a serem apreciados pelos membros do
Os demais que foram condenados a penas variáveis entre oito a 20 anos assim
Tribunal, no qual caberá apenas examinar a matéria e determinar que os mesmos
o seu pedido para novo julgamento.
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o jornAL – 6 dE fEvErEiro dE 1954 (SÁBAdo)

rEvivEu A MoCidAdE o MASSACrE dE dELMo
A mocidade do Colégio Estadual do Amazonas (CEA) reviveu, ontem, o bárbaro crime
homenagens póstumas a Delmo, os rapazes do CEA mandaram celebrar missa pelo
sucederam ao massacre, os muros do Colégio Estadual foram cobertos de velas e,

diÁrio dA tArdE – 19 dE MArço dE 1954 (SExtA-fEirA)

“PuxA-fACA” PEdiu induLto Ao PrESidEntE dA rEPÚBLiCA

presidente do Conselho Penitenciário solicitou ao juiz Ernesto Roessing o envio do
processo aquele Conselho, tendo aquele magistrado despachado favoravelmente.

diÁrio dA tArdE – 18 junHo dE 1954 (SExtA-fEirA)

CoLunA MiSCELÂnEA: CoiSAS dE PoLÍCiA
contrastes comprometedores. Em certos casos, a displicência impera; em outros,
avulta a violência, o abuso, o arbítrio.

policiais, as residências, lares inocentes, cometendo arbitrariedades, usando e
É assim a Polícia do Amazonas...
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diÁrio dA tArdE – 13 dE juLHo dE 1954 (tErçA-fEirA)

EditoriAL

do “Periquito”, o homicídio do chofer José Honório, o roubo da “Casa Pinto”, velho e

e orientam as autoridades, dando-lhes uma perfeita rota para a descoberta do
O recente roubo registrado na “Companhia Singer”, onde o assaltante ou os
assaltantes surrupiaram dali a importância de Cr$ 17.000,00, conserva-se na
totalmente nas diligências, deixando de ser ouvidas pessoas que poderiam dar uma
plena avenida Eduardo Ribeiro.
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da Tarde. Manaus, 13 jun. 1952. p. 04.
PRONUNCIADOS 26 implicados no massacre de Delmo: o

Tarde. Manaus, 16 fev. 1952. p. 01.

Tarde. Manaus, 04 ago. 1952. p. 01.
DEIXARAM a penitenciária, pela madrugada, os choferes impronunciados. Diario da Tarde. Manaus, 08 ago. 1952. p. 04.

da Tarde. Manaus, 19 fev. 1952. p. 01.
Manaus, 20 fev. 1952. p. 04.
DOS ESTUDANTES ao povo. Diario da Tarde. Manaus, 21 fev.
1952. p. 06.
Tarde. Manaus, 05 mar. 1952. p. 03.
EM MANAUS Celso Nascimento. Diario da Tarde. Manaus, 10
mar. 1952. p. 04.
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Delmo. Diario da Tarde. Manaus, 12 ago. 1952. p. 01.
1952. p. 01.
“PUXA-FACA” quer sair da penitenciária. Diario da Tarde.
Manaus, 06 set. 1952. p. 04.

Manaus, 08 set. 1952. p. 01.

da Tarde. Manaus, 18 fev. 1953. p. 01.

Tarde. Manaus, 30 set. 1952. p. 04.
ADIADO o julgamento do processo dos choferes. Diario da
Tarde. Manaus, 01 out. 1952. p. 04.
AMANHÃ, o julgamento do caso dos choferes. Diario da Tarde. Manaus, 14 out. 1952. p. 01.
O CRIME da Estrada dos Franceses. Diario da Tarde. Manaus,
15 out. 1952. p. 01.

“Tambaqui”. Diario da Tarde. Manaus, 19 fev. 1953. p. 01.
NAS BARRAS do Tribunal mais um implicado no massacre de
Delmo. Diario da Tarde. Manaus, 20 fev. 1953. p. 01.

da Tarde. Manaus, 17 out. 1952. p. 01.
O MASSACRE de Delmo Pereira – Julgados pela Segunda CâTarde. Manaus, 24 out. 1952. p. 02.
O MASSACRE de Delmo Pereira – Julgados pela Segunda CâTarde. Manaus, 25 out. 1952. p. 02.
ADIADO o julgamento de “Puxa-Faca”. Diario da Tarde.
Manaus, 18 nov. 1952. p. 01.
“PUXA-FACA” nas barras do Tribunal. Diario da Tarde.
Manaus, 21 nov. 1952. p. 01.

Manaus, 23 fev. 1953. p. 01.
INICIADO o julgamento de mais um implicado no massacre
de Delmo. Diario da Tarde. Manaus, 24 fev. 1953. p. 01.
25 fev. 1953. p. 01.
ATINGE o auge o julgamento dos matadores de Delmo. Diario
da Tarde. Manaus, 26 fev. 1953. p. 04.
Manaus, 27 mar. 1953. p. 01.
Tarde. Manaus, 05 mar. 1953. p. 04.
massacre de Delmo. Diario da Tarde. Manaus, 30 abr. 1953.
p. 02.

Tarde. Manaus, 27 nov. 1952. p. 01.

da Tarde. Manaus, 04 maio 1953. p. 01.
NO BANCO dos réus o chofer Manuel Rodrigues Cruz. Diario
da Tarde. Manaus, 05 maio 1953. p. 03.

JORNAL DIÁRIO DA TARDE 1953.

p. 03.

do Tribunal Popular. Diario da Tarde. Manaus, 02 jan. 1953.
p. 01.
O JULGAMENTO dos matadores do estudante Delmo Pereira.
Diario da Tarde. Manaus, 22 jan. 1953. p. 01.
rio da Tarde. Manaus, 02 fev. 1953. p. 01.
DESDOBRADO o julgamento dos choferes. Diario da Tarde.
Manaus, 04 fev. 1953. p. 01.
PROSSEGUE o julgamento dos choferes. Diario da Tarde.
Manaus, 05 fev. 1953. p. 01.

Diario da Tarde. Manaus, 07 maio 1953. p. 03.
CONTINUA o julgamento dos matadores de Delmo Pereira.
Diario da Tarde. Manaus, 08 maio 1953. p. 01.
“CARIOCA” tentou suicidar-se. Diario da Tarde. Manaus, 30
jun. 1953. p. 01.

Diario da Tarde. Manaus, 22 nov. 1952. p. 01.

Popular. Diario da Tarde. Manaus, 06 fev. 1953. p.01.
CONDENADOS e absolvidos – Prolongou-se até as 10 horas
de hoje o sensacional julgamento. Diario da Tarde. Manaus,
07 fev. 1953. p. 01.
Diario da Tarde. Manaus, 09 fev. 1953. p. 01.

out. 1953. p. 01.
out. 1953. p. 04.
out. 1953. p. 04.
out. 1953. p. 04.
out. 1953. p. 04.
out. 1953. p. 04.
out. 1953. p. 04.

Manaus, 09 fev. 1953. p. 01.
MAIS dois choferes enfrentam o Tribunal Popular. Diario da
Tarde. Manaus, 10 fev. 1953. p. 01.
rio da Tarde. Manaus, 11 fev. 1953. p. 01.
NO BANCO de réus mais um implicado no massacre de
Delmo. Diario da Tarde. Manaus, 12 fev. 1953. p. 01.

out. 1953. p. 04.
out. 1953. p. 04.
out. 1953. p. 04.
out. 1953. p. 04.

Manaus, 13 fev. 1953. p. 01.
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out. 1953. p. 04.
out. 1953. p. 04.

JUSTIÇA inapelável - Denegado o pedido de habeas-corpus
para um dos implicados no massacre de Delmo Pereira. O
Jornal. Manaus, 29 fev. 1952. p. 01.
de Delmo Pereira. O Jornal. Manaus, 01 mar. 1952. p. 01.

JORNAL DIÁRIO DA TARDE 1954.
rio da Tarde. Manaus, 19 mar. 1954. p. 1.
MISCELÂNEA: coisas da polícia. Diario da Tarde. Manaus, 18
jun. 1954. p. 05.
EDITORIAL. Diario da Tarde. Manaus, 13 jul. 1954. p. 1.
JORNAL O JORNAL 1952.
RECONSTITUÍDO o bárbaro crime da estrada de Campos
Sales. O Jornal. Manaus, 01 fev. 1952. p. 01.
PERDURA o mistério em torno dos companheiros de Delmo
Pereira. O Jornal. Manaus, 02 fev. 1952. p. 01.
03 fev. 1952. p. 01.
SOLICITADA a interferência do Governador do Estado na elu05 fev. 1952. p. 01.
auge. O Jornal. Manaus, 06 fev. 1952. p. 01.
TERIAM sido três os assassinos do chofer José Honório: pediu

p. 01.
ACUSARÃO, com Celso Nascimento, os perversos matadores
de Delmo. O Jornal. Manaus, 02 mar. 1952. p. 01.
CONFESSARAM. Os choferes Valdemar Augusto Lemos e
Eugênio Ribeiro de Carvalho. O Jornal. Manaus, 02 mar.
1952. p. 01.
Manaus, 04 mar. 1952. p. 01.
NADA sabem os choferes sobre o massacre de Delmo. O Jornal. Manaus, 05 mar. 1952. p. 06.
PROTESTO dos estudantes contra os matadores de Delmo
Pereira. O Jornal. Manaus, 06 mar. 1952. p. 05.
Manaus, 06 mar. 1952. p. 06.
“JOSÉ Cesário de Oliveira tomou o pulso de Delmo e disse:
está morto”. O Jornal. Manaus, 07 mar. 1952. p. 06.
Manaus, 08 mar. 1952. p. 05.

fev. 1952. p. 01.
NA DETENÇÃO os choferes criminosos. O Jornal. Manaus, 08
fev. 1952. p. 01.

mar. 1952. p. 06.
O RESULTADO do julgamento revelará o grau de cultura do
Amazonas. O Jornal. Manaus, 11 mar. 1952. p. 03.
PRESTOU depoimento o Dr. Manuel da Rocha Barros. O Jornal. Manaus, 14 mar. 1952. p. 01.

Delmo Pereira. O Jornal. Manaus, 09 fev. 1952. p. 01.
URGE seja desvendado o mistério que envolve o crime da
Estrada de Campos Sales – Que fale o vigia. O Jornal. Manaus,
10 fev. 1952. p. 01.

os matadores de Delmo. O Jornal. Manaus, 18 mar. 1952. p.
03.

Jornal. Manaus, 12 fev. 1952. p. 01.
nal. Manaus, 13 fev. 1952. p. 01.
AINDA o linchamento de Delmo Pereira. O Jornal. Manaus,
13 fev. 1952. p. 01.
CELSO Nascimento aceitou o convite da U.E.A. O Jornal.
Manaus, 14 fev. 1952. p. 01.
CHEGARAM presos a Manaus mais 2 implicados no massacre
de Delmo. O Jornal. Manaus, 14 fev. 1952. p. 01.
UNIÃO dos estudantes do Amazonas. O Jornal. Manaus, 14
fev. 1952. p. 01.
Manaus, 15 fev. 1952. p. 03.
RECOLHIDO a penitenciária o chofer “Vinagre”. O Jornal.
Manaus, 20 fev. 1952. p. 06.
MAIS um chofer para a penitenciária. O Jornal. Manaus, 22
fev. 1952. p. 06.
O Jornal. Manaus, 28 fev. 1952. p. 01.
Manaus, 29 fev. 1952. p. 01.

Delmo. O Jornal. Manaus, 26 mar. 1952. p. 01.
NOVO depoimento do Chofer “X-9”. O Jornal. Manaus, 30
mar. 1952. p. 01.
de Delmo. O Jornal. Manaus, 01 abr. 1952. p. 01.
ABANDONADO à sua própria sorte o chofer “X-9”. O Jornal.
Manaus, 01 abr. 1952. p. 05.
HOJE, a missa de 60.o dia pela alma de Delmo. O Jornal.
Manaus, 05 abr. 1952. p. 03.
nal. Manaus, 24 abr. 1952. p. 01
DESCONHECIDO o paradeiro de “Puxa-Faca”. O Jornal.
Manaus, 10 maio 1952. p. 01.
p. 01.
A RECONSTITUIÇÃO da fuga de “Puxa-Faca”. O Jornal.
Manaus, 13 maio 1952. p. 01.
TRANSFERIDO para o quartel da polícia militar o chofer “X-9”.
O Jornal. Manaus, 27 maio 1952. p. 01.
REVIVE o assassínio do chofer José Honório. O Jornal.
Manaus, 30 maio 1952. p. 01- 06.
O Jornal. Manaus, 30 maio 1952. p. 03.
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CONCLUÍDO o sumário de culpa dos choferes implicados no
massacre de Delmo Pereira. O Jornal. Manaus, 06 jun. 1952.
p. 01.
dores de Delmo Pereira. O Jornal. Manaus, 19 jun. 1952. p.
01.
EM MANAUS, uma equipe da revista “O Cruzeiro”. O Jornal.
Manaus, 20 jun. 1952. p. 05.
O Jornal. Manaus, 22 jun. 1952. p. 12.
NAS MÃOS do promotor Domingos de Queiroz os autos do
processo contra os matadores de Delmo Pereira. O Jornal.
Manaus, 04 jul. 1952. p. 03.
PEDIDO o pronunciamento dos matadores de Delmo. O Jornal. Manaus, 09 jul. 1952. p. 01.
ENTREGUE ao Dr. Ernesto Roessing a defesa dos matadores
de Delmo. O Jornal. Manaus, 16 jul. 1952. p. 01.
EM NOVEMBRO, possivelmente, o julgamento dos matadores de Delmo. O Jornal. Manaus, 17 jul. 1952. p. 01.
Manaus, 18 jul. 1952. p. 01.
PRONUNCIADOS 26 implicados no massacre de Delmo: o
Manaus, 03 ago. 1952. p. 04.
a
Câmara o caso dos choferes implicados
no trucidamento de Delmo Pereira. O Jornal. Manaus, 01 out.
1952. p. 01.
“PIRULITO” voltou embriagado. O Jornal. Manaus, 01 out.
1952. p. 03.
“PUXA-FACA” será julgado a 19. O Jornal. Manaus, 14 nov.
1952. p. 01.
CELSO Nascimento acusará “Puxa-Faca”. O Jornal. Manaus,
16 nov. 1952. p. 08.
“PUXA-FACA” será levado, hoje, às barras do Tribunal de
CONDENADO “Puxa-Faca”. O Jornal. Manaus, 22 nov. 1952.
p. 01.
JORNAL O JORNAL 1953.
Jornal. Manaus, 03 fev. 1953. p. 01.
O Jornal. Manaus, 03 fev. 1953. p. 01.
HOJE, o julgamento dos choferes. O Jornal. Manaus, 04 fev.
1953. p. 01.
DESFILAM os choferes ante o tribunal popular. O Jornal.
Manaus, 05 fev. 1953. p. 01.
ABSOLVIDO, por unanimidade, o chofer Carlos Farias. O Jornal. Manaus, 06 fev. 1953. p. 01.
ANTE o Tribunal Popular sete implicados no massacre de
Delmo. O Jornal. Manaus, 07 fev. 1953. p. 01.

CELSO Nascimento acusará, hoje, os matadores de Delmo. O
Jornal. Manaus, 12 fev. 1953. p. 01.
fev. 1953. p. 01- 05.
Manaus, 14 fev. 1953. p. 01.
9 ABSOLVIDOS e 8 condenados. O Jornal. Manaus. 15 fev.
1953. p. 01.
“TAMBAQUI” enfrentará, hoje, o Tribunal Popular. O Jornal.
Manaus, 19 fev. 1953. p. 01.
nal. Manaus, 20 fev. 1953. p. 01.
CONDENADO Francisco Ribeiro dos Santos a 20 anos de rechoferes. O Jornal. Manaus, 22 fev. 1953. p. 06.
25 ANOS para “Mário Trezentos”. O Jornal. Manaus, 24 fev.
1953. p. 01.
O Jornal. Manaus, 25 fev. 1953. p. 01.
Manaus, 26 fev. 1953. p. 01.
Jornal. Manaus, 27 fev. 1953. p. 01.
Jornal. Manaus, 28 fev. 1953. p. 01.
VEDADA a entrada de advogados no recinto do Tribunal do
BALANÇO do julgamento dos matadores de Delmo Pereira. O
Jornal. Manaus, 01 mar. 1953. p. 01.
ano. O Jornal. Manaus, 24 abr. 1953. p. 06.
VOLTARAM às barras do Tribunal os matadores de Delmo. O
Jornal. Manaus, 05 maio 1953. p. 01.
VOLTOU as barras do Tribunal Popular o chofer Manuel Rodrigues Cruz. O Jornal. Manaus, 06 maio 1953. p. 05.
O Jornal. Manaus, 08 maio 1953. p. 01.
RETORNAM ao cárcere os matadores do estudante. O Jornal.
Manaus, 09 maio 1953. p. 01.
nal. Manaus, 01 jul. 1953. p. 06.
PEDEM indulto os matadores de Delmo. O Jornal. Manaus,
16 jul. 1953. p. 04.
Manaus, 13 nov. 1953. p. 01.
Jornal. Manaus, 24 nov. 1953. p. 05.
JORNAL O JORNAL 1954.
REVIVE a mocidade o massacre de Delmo. O Jornal. Manaus,
06 fev. 1954. p. 06.

Manaus, 08 fev. 1953. p. 01.
6 CONDENADOS e 5 absolvidos. O Jornal. Manaus, 10 fev.
1953. p. 01.
ABSOLVIDOS mais dois implicados no massacre de Delmo. O
Jornal. Manaus, 11 fev. 1953. p. 01.
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“Na noite de 5 de fevereiro
deste ano, aconteceu em
Manaus um fato
que,fatos
pode, cujos
desencadeados por aqueles sinistros acontecimentos, que marcaram
se dizer,
abalou
o
mundo.
Um
a vida de uma Manaus pacata dos anos 1950, têm as suas mais vivas nuances descritas
grupo de choferes, imbuídos
de ideais de vingança,
grupo Archer Pinto.
assaltou uma ambulância
do Serviço de Socorros de
Urgência, em pleno Centro
da cidade, e dela arrancou
o jovem estudante Delmo
Pereira, indo trucidá-lo nas
matas da estrada velha de
São Raimundo. Delmo teve
com o corpo desconjuntado,
o crânio ferido, alguns
membros quebrados, um
olho intumescido e seu
ventre foi aberto com uma
faca peixeira, usada na
ocasião do crime por um
dos seus cruéis matadores.
Os fatos que antecederam
a esse medonho crime
ocorrido na estrada velha
de São Raimundo são de
todos conhecidos, sabendose, principalmente, que a
próprias mãos, em virtude da
incapacidade demonstrada
pela polícia de então, que
pretensos cúmplices daquele
estudante, num outro crime
em lugar também ermo da
estrada de Campos Sales,
José Honório Alves da Costa,
colega dos matadores de que
aqui se fala”. O JORNAL, 22/06/1952

