
1 

 

LUCIANA DA CONCEIÇÃO FELTRIM 

 

 

 

 

 

 

 

AS FORMAS INSTITUCIONAIS DA VIOLÊNCIA: CONTROLE, VIGILÂNCIA, 

CERCEAMENTOS E REPRESSÃO POLÍTICA NO ESTADO DE SÃO PAULO DE 

1954 A 1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESTRADO – HISTÓRIA 

 

 

 

 

PUC/SP 

São Paulo 

2012 

 

  



2 

 

LUCIANA DA CONCEIÇÃO FELTRIM 

 

 

 

 

 

AS FORMAS INSTITUCIONAIS DA VIOLÊNCIA: CONTROLE, VIGILÂNCIA, 

CERCEAMENTOS E REPRESSÃO POLÍTICA NO ESTADO DE SÃO PAULO DE 

1954 A 1960 

 

 

 

MESTRADO – HISTÓRIA 

 

 
 
 
Dissertação apresentada à Banca examinadora 
da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, como exigência parcial para obtenção 
do título de MESTRE em História, sob 
orientação da Profa. Dra. Vera Lucia Vieira. 

 

 

 

PUC/SP 

São Paulo 

2012 

 

  



ERRATA – DISSERTAÇÃO DE MESTRADO: 

“AS FORMAS INSTITUCIONAIS DA VIOLÊNCIA: controle, vigilância, cerceamento e 

repressão política no estado de São Paulo de 1954 a 1960”, por Luciana da Conceição 

Feltrim, em São Paulo, 2012. 

 

Em relação ao volume depositado, observar: 

- Na Introdução, onde se lê: ‘vigiavam a democracia, p.13”, leia-se: “vigiam a democracia”; 

na nota de rodapé 17, onde se lê: ”ALN”, leia-se: “ANL”; onde se lê: “ No primeiro, 

evidenciaremos a conexão dos órgãos que compunham a Secretaria de Segurança Pública 

de São Paulo, ou seja, a ligação do DOPS com as outras corporações policiais. Esse aparato 

repressivo operava em conjunto na perseguição aos movimentos reivindicatórios. 

Observamos como a Escola de Polícia, fundada em 1934, se constituía como um centro de 

debate sobre as políticas públicas de segurança. Podemos afirmar que a repartição sofria de 

um paradoxo, pois fora constituída no debate conservador e institucional a serviço do Estado, 

para o controle preventivo dos debates que se contrapunham com a ordem vigente naquela 

época. (...) No quinto capítulo, apresentaremos um estudo de caso. Trataremos de 

perseguições sofridas por personalidades políticas, especialmente pelo prefeito de São 

Paulo no período de 11 de abril de 1956 a 10 de abril de 1957, Wladimir de Toledo Piza, p. 

33”, leia-se: No primeiro capítulo, evidenciamos a conexão dos órgãos que compunham a 

Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ou seja, a ligação do DOPS com as outras 

corporações policiais. Esse aparato repressivo operava em conjunto na perseguição aos 

movimentos reivindicatórios, estudamos a gestação dos órgãos repressivos em São Paulo, a 

articulação dos serviços de policiamento em todo o Estado, a importância dos delegados de 

polícia e as diferença entre os cargos em seu aspecto hierárquico, eram divididos em classes 

com atribuições intensamente interligadas. Indicamos ainda a função social dos relatórios de 

investigação que poderia desencadear inquéritos policiais. 

No segundo capítulo, a partir dos tramites dos relatórios de investigação observamos 

como ocorreram na prática, a troca de informação e cooperação entre as delegacias 

territoriais e as denominadas “especializadas”, ou seja, voltadas exclusivamente para a 

repressão política. Neste momento, o policiamento adquiriu uma dinâmica racional, 

organizada, efetiva e sistemática. 

No terceiro capítulo, analisamos a formação dos policiais para o reconhecimento do 

inimigo maior, o subversivo caracterizado como “comunista”. A reconfiguração do controle 

social e repressivo atendia aos interesses de setores autocratas da burguesia, temerosos 

com uma possível revolução. A Escola de Polícia capacitava os policiais para o 

reconhecimento do inimigo interno, ou seja, o sindicalista caracterizado como um infiltrado a 

serviço do PCB, neste sentido, a greve configurava o auge da “agitação subversiva”. Além 

disso, evidenciamos os mecanismos de criminalização das lutas dos trabalhadores, a partir 

do controle sistemático do Estado a organização sindical, ou seja, a continuação de leis 

repressivas da ditadura anterior. Apesar desse controle, a classe trabalhadora estava 



mobilizada em greves gerais, passeatas organizadas pelas associações de bairros, em 

piquete e etc., reivindicavam contra a carestia de vida, salário digno e melhores condições de 

trabalho. 

No quarto capítulo, analisamos a partir dos relatórios de investigação, como, na 

cidade de São Paulo, os trabalhadores, particularmente os servidores públicos, foram 

perseguidos pela polícia paulista. Tal repressão não ficou restrita aos trabalhadores, 

estendeu-se à sociedade civil com a coerção ao livre pensamento, a censura, expurgos nos 

segmento cinematográfico, acadêmica tanto em nível superior como nas escolas 

secundárias, além do monitoramento às livrarias e sebos, entre outros setores.  Os relatórios 

elaborados durante a década de 50 auxiliaram na confecção de listas com nomes de 

pessoas “subversivas” e utilizadas nos expurgos que ocorreram posteriormente, na última 

ditadura. 

No quinto capítulo, analisamos os fatores que apontam, tanto a política do PCB 

naquela conjuntura, quanto a sua fragilidade enquanto representante do operariado, que 

diferiam, em muito, do que a intelectualidade policial indicava. Veremos também como as 

perseguições e a vigilância ao PCB à sociedade civil, o cerceamento às liberdades 

constitucionais, traduzem, na essencialidade, os interesses dos segmentos autocratas da 

burguesia brasileira. Analisamos ainda o pensamento conservador brasileiro nos debates 

das políticas públicas para a segurança assim como os excessos da atuação dos policiais. 

No sexto, analisamos a perseguição do DOPS ao Comitê de Anistia Ampla e 

Irrestrita, a vigilância aos intelectuais e a extensão e a integração entre o DOPS e os órgãos 

federais de informação encarregados dos estudos sobre a Segurança Nacional no governo 

JK. 

 No sétimo capítulo, apresentamos um estudo de caso. Tratamos das perseguições 

sofridas por personalidades políticas, especialmente pelo prefeito de São Paulo no período 

de 11 de abril de 1956 a 10 de abril de 1957, Wladimir de Toledo Piza.”  

Capítulo I, onde se lê na nota de rodapé 21 p.35: “a ascenção de Vargas no poder pela 

Revolução de 30”, leia-se: “a ascensão de Vargas no golpe de Estado de 30”. 

Capítulo II, no sub-item 2.2, onde se lê “cadinho” p.83, leia-se: “caminho”; no sub-item 2.3, 

onde se lê: “Lúcio Kovarik” nota de rodapé 59 p.89, leia-se: “Lúcio Kowarik”. 

- O presente processo explicado acima foi totalmente realizado pela própria Autora.  
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FELTRIM, Luciana da Conceição. As formas institucionais da violência: controle, 

vigilância, cerceamentos e repressão política no estado de São Paulo de 1954 a 

1960. Dissertação de Mestrado em História. Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, 2012. 

 

RESUMO 

 

O objetivo desse estudo é analisar a atuação do Departamento de Ordem 
Político e Social de São Paulo (DOPS/SP) entre 1954 a 1961, a partir da análise dos 
relatórios elaborados pelos próprios agentes deste órgão, no Acervo do DOPS do 
Arquivo Público do Estado de São Paulo; de manuais de treinamento de policiais; e 
de notícias de jornais. Tais relatórios, no período citado, adquirem importância não 
apenas pelas informações que contêm sobre a lógica de tais vigilância e repressão, 
como pelo poder de compor dossiês e instrumentalizar ou mesmo dar início a 
inquéritos policiais contra pessoas acusadas de subversão. A pesquisa tem como 
eixo central os debates sobre o ordenamento jurídico que possibilita a criminalização 
das mobilizações sindicais e o cerceamento à sociedade civil no período de 1950 a 
1960. Evidenciamos como o sistema repressivo se manifestou no Estado de São 
Paulo a partir das ações de vigilância e repressão exercidas por delegacias sediadas 
em todos os municípios, de forma integrada com o DOPS. O procedimento analítico 
que nos respaldou foi o da análise imanente, respeitando a integralidade das 
informações às quais não se atribui significados a priori, o que possibilita a 
elucidação de, pelo menos, alguns dos nexos constitutivos da dinâmica social em 
sua concretude. Evidencia-se, assim, quais eram as orientações que os policiais 
recebiam, como eles agiam, quais eram os critérios da vigilância, quem vigiavam, a 
ideologia que expressavam, tomados não enquanto indivíduos, mas enquanto 
aparato do governo, ou seja, na intrínseca e complexa lógica interna que configura o 
Estado no Brasil. 

 

Palavras-chave: violência institucional; movimento sindical; mecanismos de 

repressão. 
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FELTRIM, Luciana da Conceição. As formas institucionais da violência: controle, 
vigilância, cerceamentos e repressão política no estado de São Paulo de 1954 a 
1960. Dissertação de Mestrado em História. Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, 2012. 
 

ABSTRACT 
 
The aim of this study is to analyze the performance of Department Political and 
Social Order of São. Paulo (DOPS/SP) between 1954 and1961 through the analysis 
of the reports prepared bay of the officers of the DOPS, existing in the Public 
Archives of the São Paulo State; in training manuals for police, and in the 
newspaper. Such reports, in the mentioned period be important not only for the 
information they contain about the logic of such surveillance and repression, as the 
power to compose and tool files or even initiate police investigations against those 
accused of subversion. The research has as central debates about the legal 
framework that allows criminalization of union protests and the curtailment of civil 
society in the period 1950 to 1960. We show how the repressive system was 
manifested in the State of São Paulo, from surveillance and repression carried out by 
police in all municipalities based on an integrated basis with the DOPS. The 
analytical procedure that was endorsed through of immanent analysis, to be 
respected completeness of the information which is not assigned a priori meanings, 
which allows the elucidation of at least some of the links constituting the social 
dynamics in their concreteness. It is evident so what were the guidelines that the 
police received, as they did, what were the reasons of the surveillance, who they 
were watching, the ideology that they expressed, not taken as individuals, but while 
the government apparatus, in the intrinsic and complex inside logical which sets the  
state in Brazil. 
 
Keywords: institutional violence, the union movement; mechanisms of repression 
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1
Projeto vinculado à pesquisa interdepartamental intitulada Violência institucional e autocracia de 

Estado: continuidade e rupturas na dinâmica brasileira na segunda metade do século XX, sob 
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2
 Relatório n° 165, 22/05/1956. Resumo:“Ato publico realizado ontem no teatro Colombo” (na capa, 

grifos em azul) PCB. Dossiê e prontuários temáticos (DPT) Comunismo (OS) 1931 vol. 28- B. Fundo 
DEOPS, Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP). 
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 MAUTNER, Jorge & JOCABINA Nelson. Salto no escuro. In: LP Jorge Mautner, 1974. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Estudar a atuação do Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo 

(DOPS/SP), em São Paulo, no período de 1956 a 1961 e a conexão desse órgão 

com a rede de policiamento existente no estado, assim como indicar sua articulação 

em nível nacional, foi o objetivo deste estudo.  

O DOPS/SP era um órgão da Polícia Civil cuja função era investigar atos 

considerados subversivos, conforme veremos nesta dissertação, ele atuava de 

forma integrada com todo o sistema policial e militar vigente no Estado de São Paulo 

em articulação no país. Seus métodos de investigação eram a infiltração nos 

espaços de sociabilidade pública e na vida privada de pessoas consideradas 

suspeitas, vigiando-as e controlando seus passos, organizando dossiês que 

funcionavam como peças comprobatórias da periculosidade imputada aos cidadãos. 

Havia também o poder de tomar todas as medidas necessárias para tirar os 

suspeitos do convívio social, fosse dando-lhes ordem de prisão e as executando, ou 

fosse promovendo interrogatórios e demais ações, conforme os preceitos do Código 

Penal . 

Inicialmente, tínhamos como objetivo analisar como se dava o controle do 

DOPS aos trabalhadores no interior do estado de São Paulo, já que constávamos, 

desde a Iniciação Científica, a procedência das conclusões do historiador Mattos, 

segundo o qual existe uma:  

 

Carência de levantamentos quantitativos confiáveis sobre o tema. 
Não há estatísticas oficiais de greves, até pelo menos a década de 
1980, e os órgãos de assessoria sindical que se encarregaram de 
registrar os movimentos também iniciaram seus levantamentos no 

fim dos anos 70. (MATTOS, 2004)  
 
 

De fato, existem poucos estudos sobre o assunto,4 textos estes que nos 

subsidiam. 

                                                 
4
 Os estudos sobre os trabalhadores no período de 1956 a 1960 ainda são escassos e dentre eles se 

destacam os de RODRIGUES, L. M. Sindicalismo e classe operária (1930-1964). In: FAUSTO, B. 
(Org.) História Geral da Civilização Brasileira. Tomo III, v.III, 3.ed., São Paulo: Difel, 1986, p.542; 
SANDOVAL, S. Os trabalhadores param. Greves e mudança social no Brasil – 1945-1964. São 
Paulo: Ática, 1994. Sobre as greves no período de 1956 a 1960, mas no Rio de Janeiro, encontramos 
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A documentação foi coletada no Fundo DEOPS/SP, sob guarda do Arquivo do 

Estado de São Paulo, localizado na Zona Norte de São Paulo. No princípio, ainda na 

Iniciação Científica, trabalhamos com os documentos encontrados na pasta relativa 

às “Delegacias do Interior”,5 referente aos anos de 1956 até a entrada de 1960 e que 

contém centenas de registros elaborados pelos agentes do DOPS.6  

Ao término da Iniciação Científica, já se revelava que tínhamos em mãos uma 

documentação que permitiu encetar uma dissertação de mestrado com o objetivo de 

elucidar a que se referia tal controle, pois, neste momento, já era possível levantar a 

hipótese de que em todos os municípios do estado de São Paulo, inclusive na 

capital, ocorrera uma vigilância que permitira ao governo exercer controle sobre 

praticamente todas as manifestações públicas ocorridas no período, além do 

mapeamento da vida privada de vários indivíduos, todos acusados de serem 

comunistas, a que se acresciam as prisões e suas consequências. E que os 

historiadores acabavam reproduzindo a lógica desse sistema repressivo. 

A organização das pastas no acervo do DOPS segue a mesma adotada pelos 

próprios agentes policiais daquela década de 50. Nos arquivos, os documentos 

estão organizados agrupando dossiês que recebem uma denominação extraída do 

próprio conjunto de documentos. Assim, se os dossiês informam tratar-se de 

comunistas, o acervo é denominado: “Comunismo”.7 Portanto, todos os dossiês ali 

se referem, em princípio, aos comunistas. O dossiê era elaborado por um agente da 

repressão e se tratava de um suspeito. O que exatamente significava para um 

agente do DOPS, conforme a orientação e o treinamento recebido, ser comunista?  

Ao não entrar no mérito da informação em si, resulta que os analistas 

acompanham a lógica contida nos registros dos agentes do DOPS. Com o 

questionamento passamos a nos perguntar quem eram aquelas pessoas – seriam 

mesmo comunistas?  Mesmo que fossem, não aprendíamos desde os primeiros 

anos de escolaridade que naquele período, vigiavam a democracia, associada ao 

desenvolvimentismo de Juscelino Kubitschek?  

                                                                                                                                                         
um bom estudo na tese de MATTOS, M. B. (Coord.) Greves e repressão policial ao sindicalismo 
carioca. Rio de Janeiro: Aperj/Faperj, 2003.  
5
 Série documental Ordem Social (OS) 

6
 Sobre a organização dos documentos do DOPS neste acervo, ver anexo 1, Relação dos municípios 

vigiados pelo DOPS em 1956 a1960.  
7
 O acervo de “Comunismo” contém o registro do controle e da repressão às pessoas denominadas 

pelos agentes do DOPS de comunistas e supostamente vinculadas ao Partido Comunista do Brasil 
(PCB). Contém quatro séries, duas contém os documentos produzidos por setores da DOPS/SP: a 
Ordem Política (OP) e a Ordem Social (OS). 
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As análises preliminares nos fez perceber que tínhamos em mãos, evidências 

de que o controle exercido por este sistema extrapolava os trabalhadores/operários 

considerados comunistas e/ou integrantes daquele partido, estendendo-se a um 

número imenso de pessoas integrantes dos mais diferentes segmentos sociais.  

Nas pastas consultadas, foram encontrados diversos relatórios de infiltrações 

em reuniões de sindicatos, associações, palestras, atosetc. A vastidão de 

documentação a respeito da perseguição da polícia política aos sindicatos em 

diversos municípios do estado, possibilitou configurar a vigilância e o mapeamento 

que esses agentes fazem do funcionalismo paulista.8 Os agentes policiais foram 

infiltrados nos setores da limpeza urbana, do abastecimento, da construção civil, do 

transporte, da saúde e junto aos servidores da Câmara Municipal de São Paulo 

(CMSP) e da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP).  

Assim, a diversidade de inserção social dos indivíduos foi de tal modo que levava 

o pesquisador a questionar sobre sua efetiva vinculação com o partido comunista. O 

detalhamento que estes documentos trazem sobre a vida das pessoas vigiadas e 

sobre o período nos permite situar a ação desse departamento a partir do registro 

desses agentes e refletir sobre a natureza do estado que se manifesta a partir desse 

momento. Tais agentes registravam suas informações compondo processos 

(dossiês) nos quais forjavam a trama, não apenas acusatória, mas também 

condenatória, tanto pelo histórico de antecedentes políticos sociais que atribuíam às 

pessoas vigiadas, quanto pela documentação “subversiva” que anexavam. 

É comum encontrar na documentação a caracterização de atividades 

desenvolvidas por segmentos sociais, os mais diversificados, classificados pelos 

investigadores como manifestação do Partido Comunista Brasileiro (PCB) – mantido 

na ilegalidade ao longo deste período.9 Tal associação, que não precisava ser 

comprovada, justificava a vigilância, o cerceamento e a coerção, uma vez que elas 

eram enquadradas como crimes de agitação “subversiva” e, neste sentido, incursas 

na lei que colocara aquele partido na ilegalidade. Os relatórios do Serviço Secreto 

do DOPS/SP, geralmente, indicam apenas o código do agente que elabora o 

relatório, guardando-se, portanto, sigilo sobre sua identidade, e têm como modelo de 

                                                 
8
Série Ordem Política (OP), Pasta “Delegacia do Interior” São Paulo. Fundo DEOPS, Arquivo do 

Estado.   
9
 Desde 1945, houve uma série de perseguições no país, leis que versaram sobre a política 

anticomunista e pessoas consideradas inimigas do Estado. Entre os quais destacam-se o 
cancelamento do registro do partido Comunista em 1947, inúmeras cassações de mandatos, assim 
como as medidas repressoras de perseguições e prisões.  
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ficha as seguintes formulações: na primeira página “relatório do serviço secreto (SS) 

do Departamento de Ordem Política e Social”, data e setor, “Comunicado preparado 

por “S.O.G.” dirigido ao chefe do “SS””, classificação, assuntos gerais sobre serviços 

“subclassificação: Ambiente não especificado”, portanto se resguardava a identidade 

do agente e se garantia a impunidade.  

Há, ainda, outro indício que tal documentação aponta, mas que não será aqui 

tratado. Deixamos apenas como indicação de novas possíveis pesquisas. Um dos 

grupos muito vigiado é o dos funcionários públicos. Apenas por curiosidade, 

tomamos uma pasta de um funcionário público que foi cassado em 1964. É 

interessante observar a forma como os políciais organizaram esta pasta: o primeiro 

documento é um requerimento de 1964 da Comissão do Ato Institucional dirigido ao 

Departamento de Polícia Política de São Paulo (DOPS/SP) para o mapeamento de 

funiciónarios públicos subversivos. Seguem-se a este requerimento quarenta e sete 

documentos sobre a infiltração dos policiais em diversos sindicatos e associações da 

classe trabalhadora, com destaque para a União Paulista dos Servidores Municipais, 

Estaduais e Federais de São Paulo, em ordem regressiva ao longo de vários anos.  

O último relatório é de 1953 e contém uma relação de nomes de pessoas que foram 

acusadas de pertecerem a uma célula comunista na prefeitura de São Paulo. Assim, 

surge uma nova evidência. Em 1964, quando a ditatoria assumiu a face mais 

violenta do Estado, a sociedade civil já estava mapeada nos termos da repressão. 

 O que significava exatamente o controle e cerceamento exercido não apenas 

pelo DOPS, mas praticamente por toda a polícia civil e militar atuando em cada 

rincão do estado (e do país), sob a justificativa da necessidade de mapear quaisquer 

indícios de atividades que pudessem ser consideradas um risco à ordem e à 

segurança nacional? 

Pela lei, as funções dos policiais que atuavam nas Delegacias eram diferentes 

das dos agentes do DOPS.10 Enquanto os primeiros cuidavam dos atos incursos no 

Código Penal, os denominados crimes comuns, os segundos praticavam a 

repressão política que, conforme a historiografia, não existia tratando-se apenas de 

um controle, ou seja, do cumprimento de “uma função natural do Estado” e não de 

atos repressivos.  

                                                 
10

 Como existe um Departamento de Ordem Política e Social e uma Delegacia com o mesmo nome, 
ao longo desta dissertação estaremos utilizando o artigo no masculino ou no feminino. 
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No período em questão, parece-nos que a ênfase no aspecto democrático 

leva a maior parte da historiografia a considerar que vigiar e controlar integra a 

função do estado e, se houveram perseguições elas se restringiram aos integrantes 

do Partido Comunista, pois, afinal, eram comunistas. Se até as greves aumentaram, 

como falar em repressão e, mais ainda, violência do Estado? O fato de o Estado não 

ter abolido as leis de exceção editadas pelos governos anteriores, de ter mantido a 

Polícia Secreta, de ter transformado a rede repressiva existente em cada estado em 

um sistema repressivo sob a regência do sistema de segurança nacional, de ter 

aprisionado e torturado trabalhadores, prendido sindicalistas, militantes e grevistas 

parece pouco relevante, ou mais, parece ser considerado uma função do estado: 

manter o controle para garantir a ordem.  

As análises sobre o período enfatizam as evidências da liberdade de 

expressão tendo como parâmetro um período entre duas ditaduras. De fato, nesse 

curto espaço de tempo, inúmeros debates sobre os mais diferentes temas – 

particularmente as discussões sobre as alternativas de desenvolvimento para o país 

que ocorreram até mesmo no interior das forças armadas, as críticas ao governo, a 

efervescência intelectual – apontam para uma ampla liberdade de expressão, 

considerada um dos preceitos fundantes de uma democracia, conforme o 

liberalismo. Naquele momento o debate estava em toda parte, engendrado por 

diversas organizações, incluindo os órgãos policiais e os militares, expressando 

diversas ideologias e visões de mundo, do menor grupo até os mais expressivos no 

cenário nacional. 

Até mesmo o fato de o então presidente Juscelino Kubitschek ter perdoado os 

integrantes das tentativas de golpe que visavam impedir sua posse, era enfatizado 

em detrimento da análise das evidências da manutenção de todo o aparato 

repressivo que foi inclusive aperfeiçoado e ampliado, assim como se releva a 

evidência da manutenção de toda a legislação que manteve proscrito o Partido 

Comunista.  

A historiografia ressalta ainda a opção adotada pelo Partido Comunista, que, 

ante a impossibilidade de lançar candidatos próprios, passou a inscrevê-los em 

outros partidos, de forma a garantir algum espaço nas diversas instâncias 

parlamentares, para as quais foram promovidas eleições, particularmente em nível 

municipal. Teria sido tal decisão que transformou praticamente toda manifestação 
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sobre a coisa pública, toda crítica social posta a público, atividade suspeita de 

colocar em risco a ordem e a segurança nacional?  

Ou expressaria essa documentação uma forma de ser do próprio Estado, cuja 

concentração de poder necessitava manter sobcontrole toda e qualquer demanda 

social e que não podia deixar se controlar o acesso as decisões sobre a coisa 

pública, sempre nas mãos de uma burguesia atavicamente atrelada às forças 

armadas para manter seu comando? 

Quando adentramos a documentação contida na pasta denominada 

Delegacias do Interior (Fundo DEOPS), cuja temporalidade vai da década de 50 até 

os anos de 80, já no mestrado, as evidências acima nos aguçaram ainda mais.  

As inúmeras pastas que correspondem as cidades do Estado de São Paulo 

contêm documentos de municípios com poucas indústrias praticamente estão 

vazias; em algumas apenas consta a informação de que ali não há indústrias ou 

fábricas, ou operários. (A relação dos municípios objeto de vigilância encontra-se no 

anexo 1). 

A partir de toda esta documentação foi possível compreender, não apenas o 

teor da repressão exercida neste momento, mas também recuperar o funcionamento 

desses órgãos e suas estruturas hierárquicas, pois eles nos revelam como ocorria a 

tramitação interna do relatório de investigação até a formação dos dossiês 

acusatórios, ou seja, abrir inquéritos policiais que culminavam no sistema judiciário.  

Contudo, outro tipo de documentação também contribuiu para que 

pudéssemos configurar o funcionamento e a mesma lógica da transformação do 

sistema de segurança em um sistema de repressão, a continuidade de uma postura 

estatal repressiva sobre os trabalhadores e sua extensão a outros integrantes da 

sociedade civil. Vasculhando sebos diversos, nos deparamos com livros intitulados 

Manuais de Formação de Policiais, cujos conteúdos explicitam a ideologia que 

movia a ação de todas as corporações que atuavam articuladamente.  

Estes manuais, inéditos em termos de pesquisa, nos levaram a entender 

também qual era o respaldo legal e a íntima relação entre os policiais e os agentes 

na ação repressiva no período. Elaborados pelo professor que ministrava os cursos, 

era a cartilha que respaldava a ação da polícia em todos os níveis.  

Foi, então, de fundamental importância o achado, que, por si só, já refuta a 

perspectiva indicada pela historiografia de que cada estado atuava de forma 
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autônoma nas questões repressivas. Nesse sentido, pudemos nos atentar para o 

que Bauer e Gertz nos alertam: 

 

 (...) deve-se recomendar a todo pesquisador que queira trabalhar 
com esse material alguns cuidados indispensáveis, como: conhecer 
minimamente o funcionamento do órgão de informação ou repressão 
que produziu o documento que está sendo analisado; Estar atento à 
data de produção do documento e relacionar seu conteúdo com a 
conjuntura do período; Todo historiador deve “cruzar” informações de 
diferentes origens, mas, essa exigência se aplica de forma especial 
para as fontes em questão; Numa publicação de resultados de 
pesquisa, é conveniente tomar cuidados com a divulgação de 
nomes, tanto de vítimas quanto de agentes da repressão. (BAUER; 
GERTS, 2009, p.186-7) 

 

Corroborando as premissas indicadas pelo autor citado, cruzamos as 

informações dos manuais de formação com os relatórios, identificando sempre sua 

tramitação interna até as administrações centrais, visando embasar os inquéritos 

administrativos e judiciários.  

Sendo assim, o que nos permitiu a identificação dessa ação policial como 

uma violência institucional, foi não apenas a leitura documental produzida pelos 

polícias, mas o acesso aos dossiês que eles produziram e às inúmeras pastas 

contendo a tramitação de ofícios, requerimentos, solicitações de informações etc.. 

Entre todas as delegacias do Estado de São Paulo e da sede central do DOPS com 

outras Delegacias do país, mas o cruzamento desta documentação com os manuais 

didáticos adotados nos cursos da então Escola de Polícia de São Paulo, 

denominados “Manual de Organização Policial do Estado de São Paulo” (PESTANA, 

1959) e o “Manual de Polícia Política e Social”. (APOLÔNIO, 1958) 

 O primeiro manual escrito por José Cesar Pestana tem como eixo central a 

compreensão do funcionamento do sistema de Segurança Pública no Estado de São 

Paulo, seus cargos e finalidades. Já o “Manual de Polícia Política e Social” 

capacitava os policiais do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS/SP) para 

a repressão e a vigilância ao Partido Comunista Brasileiro (PCB). Ambas as 

publicações definiram os preceitos que norteavam a relação entre este segmento do 

Estado e a sociedade civil. Tais treinamentos foram considerados fundamentais e 

justificados por uma conjuntura considerada de risco à ordem e ao progresso, 

tornando imprescindível o investimento na formação dos quadros da segurança 
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pública, conforme podemos extrair do trecho publicado no site da Polícia Civil do 

Estado de São Paulo no item memória institucional:  

 

Na década de 50, e especialmente no ano de 1954, novas formas de 
delinquência se multiplicaram pelo Estado, o que suscitou nova 
reforma na Polícia Civil paulista. As autoridades da época 
pretendiam fazer de cada policial de São Paulo um especialista 
inteiramente integrado às suas funções específicas, dando-lhe 
treinamento cuidadoso, bem como aos meios materiais de que 
disporiam para trabalhar dignamente. Os ensinamentos a eles 
passados pela Academia da Polícia Civil “Coriolano Nogueira 
Cobra...” (UM RESUMO DA HISTÓRIA DA POLICIA CIVIL DE 
CARREIRA) 

  

Esses manuais – cujo eixo central era a compreensão do funcionamento do 

sistema de Segurança Pública no Estado de São Paulo – subsidiaram a proposta de 

ensino dos cursos de formação dos policiais da Escola de Polícia de São Paulo e 

destinavam-se aos iniciantes daquela escola. Como havíamos falado, essa 

instituição foi fundada dez anos após a criação das delegacias especializadas, 

portanto em 1934, e é neste momento que os dois manuais de formação que iremos 

analisar nesta dissertação surgiram dos debates técnico-científico da Escola 

(atualmente Academia de Polícia Dr. Coriolano Nogueira Cobra). Conforme o próprio 

autor dos manuais, a Escola de Polícia de São Paulo era um:  

 

Organismo vivo, atuante, (...) não se detém, não se deixa cair no 
automatismo, nem se acomoda rotineiramente à posição e ao 
renome já conquistado. Seu clima é de intenso labor intelectual, de 
experiências, debates, realizações. Como qualquer instituição, conta 
a Escola de Polícia de São Paulo com os seus inscritos à 
Universidade, sede própria e outros. Mas todos os momentos de sua 
história de lutas e sacrifícios têm sido em geral, ricos de inovações 
úteis no sentido de seu superior objetivo: a formação de uma Polícia 
Civil, cada vez mais técnica, mais cerebral, mais humana, à altura de 
uma época toda (sic) ela dominada pela ciência, em qualquer setor 
de sua atividade e caracterizada pelo emprego de métodos 
científicos e racionais. (PESTANA, 1959, p. 249-50) 

 

José Cesar Pestana, seu mentor, foi professor dessa instituição a partir da 

década de 50. Em 69, quando era gestor dessa instituição, consolidou o tão 

sonhado ensino técnico e cientifico como pilar no treinamento dos policiais, assim foi 

nesse ano e, em conformidade com o Decreto nº. 52.213, essa instituição vinculou-

se a Universidade de São Paulo (USP). 
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Depois de ocupar vários imóveis, sendo o último um casarão na Rua 
da Glória, no bairro da Liberdade, a Escola de Polícia, já com a 
denominação de Academia de Polícia, por força do Decreto n° 
52.213, de 1969, passou a ter por sede o atual prédio, inaugurado 
em 11 de maio de 1970, tendo sido resultado de convênio celebrado 
com a Universidade de São Paulo (USP), na gestão do Dr. José 
César Pestana, cujo auditório principal tem seu nome. (HISTÓRIA 
NO ITEM ACADEMIA DE POLÍCIA “Dr. CORIOLANO NOGUEIRA 
COBRA” (ACADEPOL) 

 

 De toda esta documentação, foram extraídos os assuntos abordados. Neles, 

buscamos elucidar os conceitos empregados, o que possibilitou identificar de que 

forma tais relatórios articulam a trama social, elucidando-se a lógica interna11 desta 

vigilância e traduz as relações que o estado através de seus agentes policiais, 

estabelece com determinados setores da sociedade civil. Relativo ao universo dos 

trabalhadores, os temas que emergem das fontes referem-se ao controle dos 

imigrantes, a fichamento de trabalhadores grevistas, criminalização de sindicatos e 

associações, registro de inúmeras conferências de diversos segmentos e sobre 

variados assuntos, as mobilizações sociais de pessoas que se articulavam em 

associações, que tinham por finalidade ampliar a recém-instaurada “democracia”, 

particularmente ante a continuidade do cerceamento a livre expressão e ao pleno 

exercício da profissão, ferindo-se, desta forma, os preceitos constitucionais 

referentes aos direitos e as garantias individuais, todos acusados de agirem a 

serviço do Partido Comunista. 

 Observa-se que a ação dos policiais incide sobre as cidades que possuíam 

fábricas ou indústria, ou seja, onde residiam os operários, maior alvo da suspeição 

de subversão.12 Mas, na mesma medida, estão os registros de conferências 

promovidas por diversos segmentos da sociedade civil, versando sobre os mais 

variados assuntos – isso nos permite afirmar que a incidência da perseguição 

política nas cidades mais industrializadas relaciona-se com a quantidade de ações e 

de material gerado pelos agentes policiais.  

Pode-se considerar que as mobilizações promovidas por pessoas que 

clamavam pela concretização da propalada democracia pertenciam ao partido 

                                                 
11

 Mais à frente nos deteremos sobre tal abordagem. 
12

 O estudo desenvolvido por Sandoval (1994) apontou que na desde 1945 até 1963 as regiões de 
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que eram as mais industrializadas do país, concentraram 
o maior número de greves, com um crescimento acentuado no período de 1956 até 1963.  
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proscrito, pois eram as que mais de perto sentiam os limites da divulgação de livre 

expressão e manifestação, a princípio garantidos pelos preceitos constitucionais.  

Tal documentação, porém, atesta também a ação destes agentes junto às 

pessoas que exerciam funções públicas, como prefeitos, vereadores, deputados, 

constituindo-se um extenso universo de acusações às pessoas públicas, sempre 

enquadradas como “perigo comunista”, mesmo aquelas que declaradamente 

integravam partidos diversos, ou mesmo partido algum, como cientistas, jornalistas, 

comerciantes.  

Os principais órgãos da Secretaria de Segurança Pública em São Paulo, no 

período de “redemocratização” (1946-1964) eram a Polícia Civil, a Força Pública 

(Polícia Militar) e a Guarda Civil, conforme demonstra Battibugli. (2010) Para a 

autora, até 1964, a polícia não se adaptara ao estado de direito apregoado na Carta 

de 1946, mantendo muitas das prerrogativas do combate ao inimigo, vigentes em 

um período anterior à ditadura varguista, mas como a maior parte dos autores, ela 

considera que se tratava de uma espécie de transição, pois “a tradição democrática 

começava a se firmar, e a autoritária não fora esquecida”. (BATTIBUGLI, 2010, p. 

22)  

É como se fosse uma justificativa para a permanência das denominadas leis 

de exceção que permitiam ao Estado reprimir expressões que não lhe fossem 

convenientes, ou ainda, seria esta uma função do Estado, uma passagem quase  

natural e que expressaria um amadurecimento da sociedade. Haveria doravante 

uma contradição entre os preceitos democráticos preconizados oficialmente como 

característica deste período e o cerceamento do Estado na vida cotidiana de sujeitos 

dos mais diversos extratos sociais? Voltaremos mais a frente a dialogar com tais 

perspectivas historiográficas. 

A ação da polícia política do DOPS/SP e dos policiais em geral nos leva a 

problematizar sobre a ordem democrática que emana do discurso oficial, pois o 

corpo documental gerado pelos agentes dessas instituições pode, assim, ser 

considerada a expressão da perseguição do governo à sociedade. As ações de 

vigilância e repressão promovidas pela polícia traduzem, a nosso ver, uma 

determinada política de Estado, que, através de seus agentes policiais, acompanha 

a vida de um número incontável de pessoas, dos mais diferentes setores da 

sociedade civil. A utilização da primeira pessoa do plural não é à toa, conforme 

mencionado, este estudo integra à pesquisa interdepartamental desenvolvida por 
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uma equipe de pesquisadores, intitulada “Violência institucional e autocracia de 

Estado: continuidades e rupturas na dinâmica brasileira na segunda metade do 

século XX” vinculado ao Centro de Estudos de História da América Latina 

(CEHAL/PUC-SP), sob coordenação das professoras Dra. Vera Lucia Vieira e Dra. 

Maria Aparecida de Paula Rago. Temos como objetivo analisar a atuação dos 

órgãos repressivos em países da América Latina, particularmente no Brasil, assim 

como a reflexão sobre a natureza do Estado. Dentre essas pesquisas destaco os 

seguintes estudos: a dissertação de mestrado de Nilo Dias de Oliveira que analisou 

as práticas de vigilância e repressão do Serviço Secreto do DOPS-SP às Forças 

Armadas13, em sua tese de doutorado, ainda em andamento, estuda a configuração 

do sistema de repressão nacional no Brasil durante o governo JK e a pesquisa de 

mestrado de Arleandra de Lima Ricardo que demonstrou como ocorreu a repressão 

e a vigilância da Delegacia de Ordem Política e Social de Pernambuco, entre 1945 a 

1956, contra um amplo número de pessoas14, dentre outros15. 

Essa premissa contradita a historiografia que em geral, atribui tais ações a 

uma cultura vigente na corporação, e não como política pública, conforme veremos 

adiante. 

 Os autores entendem que entre 1946 a 1964,16 a Secretaria de Segurança 

Pública não tinha controle sobre essa repressão. Para eles, as competências e os 

encaminhamentos operacionais foram desenvolvidos a partir de uma espécie de 

identidade de cada órgão, e isto era o que os distinguiam, ainda que tais 

corporações fossem submetidas à Secretaria da Segurança Pública (SSP), seu 

controle era apenas formal.  

                                                 
13

 OLIVEIRA, Nilo Dias. A vigilância da DOPS-SP às Forças Armadas (Brasil década de 1950): Sistema 

Repressivo num Estado de natureza autocrática.  Espanha: Editorial Académica Española (EAE), 2012.  
14

 RICARDO, Arleandra de Lima. A DOPS em Pernambuco no período de 1945 a 1956: autocracia em tempos 

de democracia? Dissertação de mestrado. PUC-SP, 2009.  
15

 PETRINI, Luciana. Contraventores pobres e Estado: Crimes e julgamentos no período do Estado Novo 

(1938-45). Dissertação de Mestrado. PUC-SP, 2006; ONODERA, Iwi. Estado e violência: um estudo sobre o 

massacre do Carandiru. Dissertação de Mestrado. PUC-SP, 2007; SILVA, Jussaramar. A Usina de Itaipu e a 

Operação Condor: o outro lado das relações bilaterais Brasil-Paraguai (1973-1988). Dissertação de Mestrado. 

PUC-SP, 2010; MATTOS, Vanessa. O Estado contra o povo: a atuação dos Esquadrões da Morte em São 

Paulo (1968 a 1972). Dissertação de Mestrado. PUC-SP, 2011.   
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 Battibugli desenvolveu, em sua tese de doutoramento no Departamento de Ciência Política da 
USP, uma análise sobre a o sistema de segurança pública em São Paulo e a autonomia de valores e 
das práticas cada corporação entre os anos de 1946 e 1964, nas seguintes corporações: Polícia Civil 
(PC), Força Pública (FP) e Guarda Civil (GC.“Democracia e segurança pública em São Paulo (1946-
1964)”. São Paulo: USP, Programa de pós-graduação em ciências política. 2006. Sob orientação do 
Prof. Dr. Paulo Sérgio Pinheiro. Esta tese integra os estudos do Núcleo de Estudos da Violência 
(NEV/USP), cujos estudos têm como perspectiva a análise da violência social. 
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Apesar de a SSP remeter, anualmente, ao governador um relatório 
detalhado sobre as atividades policiais, não possuía um efetivo 
controle sobre as instituições e sobre a conduta cotidiana de seus 
policiais. As metas para a segurança pública eram repassadas para 
as instituições policiais, que dispunham de autonomia para atender 
aos objetivos do governo como melhor lhes conviessem e ainda 
atuavam de forma separada, não harmônica. (BATTIBUGLI, 2006, 
p.40) 

 

Nesse sentido, sua análise legitima a afirmação de um de seus depoentes, 

um guarda civil com longa carreira na polícia, que afirma sobre a ineficiência da 

SSP, pois, conforme ele, o “Secretário de Segurança Pública era figura decorativa 

entre 1946 e 64. Sem poder de planejamento. FP despachava diretamente com o 

governador. SSP não tinha poder de punição sobre a FP”. (BATTIBUGLI, 2006, p. 270-

1)  

Em continuidade, ela afirma que as tentativas de reestruturação do 

policiamento eram mal vistas entre as corporações, pois cada uma tinha um sistema 

de operação e autonomia de decisão, que a autora denomina como uma cultura 

policial, voltada para os interesses egoísticos de cada uma dessas agremiações.  

 

 A resistência da polícia a projetos de reforma pode ser 
compreendida por meio dos valores de sua cultura institucional. Na 
Força Pública, havia grande apego à disciplina, hierarquia e à 
doutrina militar; já a Polícia Civil se orgulhava por se ver à direção do 
policiamento e ser a mais alta autoridade policial e considerava as 
demais corporações como subordinadas, meros agentes executores 
das tarefas de policiamento. Qualquer projeto de reforma que 
ameaçasse a existência de tais atributos da PC sofreria pressões 
para não ser implantado. (BATTIBUGLI, 2010, p. 193)  

 

As ações dos agentes policiais seriam também resultado de iniciativas 

individuais. Assim, o Estado não só não seria responsável pelas operações, como 

também não teria vínculo ou cooperação entre eles na ação repressiva. 

 

As políticas da SSP, que visavam a coibir abusos dos agentes 
policiais, esbarravam na falta de métodos de controle e na autonomia 
de ação das polícias. Entre as instituições policiais, floresceram 
nichos e práticas que funcionavam ao sabor da cultura de cada 
corporação, tornando-as relativamente autônomas ao Estado. É 
traço comum, aliás, ao setor diretivo da polícia, ter um controle 
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precário sobre a conduta do policial de baixo escalão no trato com o 
cidadão. (BATTIBUGLI, 2006, p. 41)  

 

Na mesma perspectiva da cultura policial, especialistas que analisam o tema 

em períodos anteriores, particularmente no período da ditadura Vargas (1937-1945) 

identificam a construção da representação do suspeito que, como tal teria certa 

aparência, ligada também à moral cristã. (MAGALHÃES, 2008; MOTTA, 2002) Os 

policiais observavam as tatuagens, as indumentárias, pesquisavam o passado do 

acusado principalmente se fosse estrangeiro, comunista ou por sua aproximação 

com qualquer associação de classe etc. O que resultou na construção de estigmas 

sociais, que embasavam a perseguição durante o Estado Novo assim como nos 

governos anteriores “(...) podemos estabelecer como as fontes fotográficas se 

prestavam para fortalecer o estereótipo de atrelado a uma série de estigmas sociais: 

comunista perigoso, estrangeiro subversivo, etc. (...) prestavam-se para consolidar, 

no nível do imaginário político, a imagem da subversão”. (MAGALHÃES, 2002, p. 32)  

 Embora afirmem que uma política sistematicamente anticomunista no Brasil 

se originou ao longo da década de 30 com o julgamento dos dissidentes envolvidos 

no levante de 35,17 consideram também que foi a partir daí que se iniciou a 

disseminação e a consolidação de um imaginário anticomunista. Como, por 

exemplo, para Motta, tal mobilização apresentava duas ramificações: uma era o 

conjunto de doutrinas e a outra o produto da militância anticomunista centrada na 

Igreja Católica: 

 

O enfoque centrado nos dois contextos históricos referidos permitiu 
realçar a importância do anticomunismo na história política brasileira 

                                                 
17

O levante comunista de 1935, também denominado Intentona Comunista, foi organizado pelos 
comunistas articulados na Aliança Nacional Libertadora (ALN), liderada por Luís Carlos Prestes e que 
defendia propostas nacionalistas pela reforma agrária. Embora liderada pelos comunistas, conseguiu 
congregar os mais diversos setores da sociedade e rapidamente tornou-se um movimento de 
massas. Apesar da ANL ter sido colocada na ilegalidade naquele mesmo ano, conseguiu continuar 
mobilizando pessoas e, em novembro, ocorre um primeiro levante na cidade de Natal, seguido de 
eclosões no Rio de Janeiro, então capital do país e depois Recife. Rapidamente e violentamente a 
rebelião foi debelada e tal intento acabou servindo de desculpas para o governo aumentar as 
medidas repressivas. Conforme alguns autores, isto também ajudou a criar um clima favorável ao 
golpe de Estado liderado por Getúlio e pelos militares, iniciando a ditadura que se estendeu até 1945 
e conhecida como Estado Novo. Há muitas divergências entre os autores sobre a ANL e suas 
repercussões. Neste sentido ver: VIANNA, Marly de Almeida Gomes. Revolucionários de 35. SP: Cia. 
Das Letras,1991. PINHEIRO, Paulo Sérgio. ESTRATÉGIAS DA ILUSÃO: A Revolução Mundial e o 
Brasil 1922-1935; MARANHÃO, Ricardo. Sindicatos e democratização. São Paulo: Editora 
Brasiliense, 1979; FLORINDO, Marcos Tarcísio. O serviço reservado da Delegacia de Ordem Político 
e Social de São Paulo na Era Vargas. São Paulo: Editora UNESP, 2006. 
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recente. O anticomunismo forneceu argumento principal para as 
duas rupturas institucionais mais graves do período republicano, que 
deram origem aos regimes autoritários mais duradouros já 
experimentados (ou sofridos) pelo país. A alegada urgência de 
combater o comunismo convenceu a muitos, inclusive a setores 
democratas, da necessidade de romper a normalidade institucional. 
Em nome da luta contra o inimigo maior, quaisquer considerações 
tornavam-se secundárias. É possível que alguns tenham se 
arrependido, mas o fato de certos grupos liberais envolvidos na 
campanha anticomunista dos anos 30 (portanto, tendo vivenciado a 
experiência ditatorial) apoiarem o golpe de 1964 sugere o contrário: a 
propriedade era um valor mais querido que a democracia. De 
qualquer modo, os elementos efetivamente comprometidos com os 
valores democráticos compunham uma minoria, mesmo no contexto 
de maior liberdade e participação política dos anos de 1960. 
(MOTTA, 2002, p. 280) 

 

Ora, analisar a violência institucional como uma prerrogativa autônoma entre 

as corporações policiais, separando sua função social de mantenedora da ordem, de 

sua prática violenta, é isentar o Estado da coordenação das políticas de segurança 

públicas.  

Além disso, poderíamos considerar que havia, de fato, ausência de 

fiscalização dos órgãos da Secretária de Segurança Pública no período? Pois a 

repressão não é algo circunscrito às ditaduras, mas algo profundamente incrustado 

em nossa sociedade no dizer da historiadora Aquino (2002), que também assume a 

perspectiva do autoritarismo x democracia:  

 

Além disso, acentuamos a crença no velho dito popular: O hábito do 
cachimbo faz a boca torta. Ou seja, a cada momento de 
Autoritarismo explícito (1930-1945 e 1964-1985), novas 
características juntam-se às que permeiam nossas relações sociais. 
Assim, proliferam em momentos de vigência de Estado Democrático, 
os velhos hábitos de infiltração de agentes que, à revelia da 
legislação, continuam a exercer suas funções espúrias, 
comprometendo o delicado e tênue exercício da Democracia em 
nosso país. (AQUINO, 2002, p. 11)  
 

 
Conforme veremos, um efetivo sistema de informação e de comunicação 

entre os órgãos desenvolveu-se no interregno das duas últimas ditaduras. Tal 

integração Brusantin (2003) já havia notado em suas pesquisas sobre o período de 

Getúlio. Para ela, naquele período, o policiamento já fora modificado para o 

aperfeiçoamento da vigilância:  
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Concluímos, dessa maneira, a existência de uma rede de 
solidariedade e de informação entre as autoridades policiais que 
acabava fortalecendo o sistema de vigilância proposto pelo Estado, 
atingindo todo o território nacional. Procurava-se fragilizar as 
lideranças “subversivas” que pudessem, de alguma forma, abalar o 
sistema de poder centralizado. Constatamos que, entre 1930-1945, 
tivemos um período frutífero de transformação no âmbito do controle 
e da centralização policial. (BRUSANTIN, 2003, p.21) 

 

A espionagem integrada atingiu até os confins do Estado, resultando em uma 

“intensa vigilância policial, que, articulada e informada, mapeou o interior paulista em 

busca de grupos políticos e de indivíduos subversivos que estariam comprometendo 

a ordem instituída”. (BRUSANTIN, 2003, p.13) 

 

Os mecanismos de repressão e de vigilância adotados pelo DEOPS 
em conjunto com as delegacias regionais abortaram muitos 
movimentos políticos e culturais que agiam em busca de uma vida 
social mais justa e de uma liberdade cultural independente da 
nacionalidade. Mas, certamente, a truculenta ação policial não agia 
sozinha. Em vários momentos com a colaboração de uma parcela da 
sociedade civil que, seduzida pelo discurso oficial, denunciavam os 
suspeitos de subversão. Estes, por sua vez, representavam o lado 
da resistência, que lutava por dignidade e justiça. A prova deste fato 
está justamente nas muitas articulações executadas pelos grupos 
“subversivos” paulistas, possíveis de serem (re)construídas através 
dos boletins, jornais e folhetos apreendidos pelo DEOPS. 
(BRUSANTIN, 2003, p.14-5) 

 

A articulação entre as esferas estaduais e nacionais no período Varguista, 

com modificações nos critérios de evolução do quadro funcional dos profissionais de 

policiais, foi analisada também por Florindo (2006). Para ele, a imparcialidade 

quanto às aspirações políticas e ideológicas estava presente no discurso desses 

profissionais, mas, conforme aponta o mesmo autor, existia uma simpatia pelo 

integralismo manifesto na defesa conservadora das relações sociais. Sua avaliação 

é a de que o DOPS, ao surgir na década de 20 emerge como o mediador dos 

conflitos entre a modernização e a continuidade dos privilégios sociais da burguesia 

e a exclusão do operariado e demais trabalhadores, além dos desempregados que 

viviam do trabalho informal.  

Para a polícia, os pobres eram potencialmente perigosos, pois, entre eles, 

havia os “instigadores da revolução social” que se inseriam, segundo o autor, como 

orientadores das lutas do movimento operário, divididos entre duas linhas de 

pensamento – o anarquismo e o comunismo. Trata-se de se proceder a uma 
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higienização social, tanto pelo afastamento físico dos pobres, quanto pela contenção 

às mobilizações no mundo do trabalho, o que foi amplamente apoiado pelos 

empresários paulistas.  

Como se observa, tais autores tratam da violência policial no período da 

ditadura Varguista como sendo a mesma tendência que se manifestará em relação à 

última ditadura, o que resulta em um equívoco historiográfico: a percepção de que a 

violência policial resultante da repressão é um atributo apenas nestes períodos e 

que haveria um hiato democrático entre as décadas de 1945 e 1964. Desse modo, 

as evidências de tais práticas abusivas que os autores concluíram se trata de uma 

cultura da corporação e não de políticas públicas. 

Nota-se que a historiografia acaba por reproduzir o ideário da repressão e da 

vigilância aos trabalhadores, quando também atribui tal repressão a pessoas 

envolvidas com o Partido Comunista. Sendo assim, semelhante postura referenda a 

lógica da Guerra Fria, pois, não só justifica a existência dos órgãos de repressão e a 

Lei de Segurança Nacional, como não levam em conta as reais condições de 

influência dos comunistas na época.  

 Conforme desenvolvemos neste trabalho, instaura-se neste período um tipo 

de violência institucional que prioriza, além da vigilância, a coação aos movimentos 

sociais como as associações e sindicatos, neste momento, mobilizados em prol de 

reivindicações trabalhistas e de denúncia à situação de carestia decorrente da 

inflação.  

No entanto, tal vigilância atinge também outros segmentos, como funcionários 

públicos de carreira, prefeitos, vereadores, deputados,  consubstanciando um 

extenso universo de acusações a pessoas públicas, sempre enquadradas como 

“perigo comunista”.18  

 O procedimento analítico que nos respalda é o da análise imanente, no 

sentido de ser respeitada a integralidade das informações às quais não se atribuem 

significados a priori, o que possibilita a elucidação de, pelo menos, alguns dos nexos 

constitutivos da dinâmica social em sua concretude. Especificamente sobre estes 

dois manuais, respeitaremos a lógica interna dos textos, conforme José Chasin 

(2009) o fez em seus estudos sobre a obra do filósofo alemão Karl Marx (1818-

1883): 

                                                 
18

 Exploraremos mais detidamente essa questão no último capítulo em que analisaremos a 
perseguição ao prefeito da cidade de São Paulo Sr. Wladimir de Toledo Piza.   
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É decisivo, numa época devastada pelo arbítrio e pela equivalência 
das “leituras”, ressaltar uma questão fundamental: reproduzir pelo 
interior mesmo da reflexão marxiana,  o traçado determinativo de 
seus escritos, ao modo como o próprio autor os concebeu e 
expressou. Procedimento, pois, que adquire articulação e identidade 
pela condição ininterrupta de uma analítica matizada pelo respeito 
radical à estrutura e à lógica inerente ao texto examinado, ou seja, 
que tem por mérito a sustentação de que antes de interpretar ou 
criticar é incontornavelmente necessário compreender e fazer prova 
de haver compreendido. (CHASIN, 2009, p. 25) 

 

Das informações que emergem das fontes primárias, é possível proceder a 

uma reflexão acerca da integração das delegacias especializadas e territoriais em 

nível estadual. As fontes examinadas demonstram como as demandas sociais foram 

criminalizadas a partir da vigilância e da repressão às mais diferentes manifestações 

públicas, sejam estas de trabalhadores, sejam de personalidades que denunciassem 

problemas nacionais ou regionais, ou que criticassem o poder público em curso.  

Busca-se recuperar, a partir desta análise documental, os aspectos imanentes 

que revelam a repressão e a perseguição do Estado aos segmentos sociais 

reivindicatórios. Na tentativa de alcançar a concretude que se busca, a obra de 

Chasin nos deu sustentáculo teórico, refutando a utilização de métodos a priori, os 

quais seriam impeditivos para alcançar sua forma particular e específica de ser, o 

que, em nosso caso, poderiam se colocar como obstáculos para o entendimento de 

como efetivamente em tal período se configurou a lógica interna de suas relações e 

o sentido social que cumpriram naquele momento, naquelas circunstâncias. Para a 

resolução metodológica o autor aponta os lineamentos da teoria das abstrações, 

assim: 

 

(...) ressalto da unidade, principiando pela referência à determinação 
da força de abstração como órgão peculiar da individualidade na 
apropriação ideal dos objetos passando a seguir pelo caráter 
ontológico das abstrações razoáveis, ponto de partida do “método 
científico exato”, cuja delimitação é operada por intensificação de 
igual natureza, para alcançar a articulação, que retifica o estatuto 
ontológico do conjunto pela absorção da lógica das coisas, e 
concluindo pela menção ao momento preponderante enquanto tônica 
categorial igualmente ontológica, caráter que também pertence às 
determinações reflexivas, uma vez que, marxianamente, essas são 
configurações de pares ou conjuntos reais, interações concretas. 
(CHASIN, 2009, p. 136)  
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As evidências dos conflitos sociais devem ser compreendidas em sua lógica 

interna, que nos revela as formas da interação humano-societária, as quais 

perpassam por representações ideológicas, ideias e consciências plasmadas em 

interesses de classe. Nesta perspectiva:  

 

(...) a crítica ontológica dos objetos históricos, ou seja, a captura do 
multiverso do mundo concreto, apropriando-se da integridade dele 
em sua maturação histórica, seja na forma ideal ou material, por 
meio da decifração social, dos nexos constitutivos que o especificam, 
assim como da finalidade histórica que cumpre no envolver histórico. 
(RAGO, 2008, p. 110) 

 

Desse modo, ao analisarmos as fontes engendradas pelo sistema repressor 

podemos inferir, numa primeira leitura, que tais vestígios são individualizados, dados 

que foram produzidos por agentes da polícia política. Mas, este raciocínio é 

enfraquecido ao refletirmos sobre a atuação do ser em sociedade, ou seja, ao 

considerarmos as manifestações sócio ontológicas na concretude de sua vida, não 

se podendo tomar um ser como se esse estivesse fora de um chão histórico ou no 

interior e respondendo a um conjunto de circunstâncias que delimitam sua ação.  

Determinações de existência, que não aparecem em sua complexidade ao 

senso comum e necessitam serem objetivadas pelo procedimento analítico, o que 

nos leva às evidências das ações da rede de informações da qual o DOPS/SP era 

uma peça fundamental no mecanismo de engrenagem da repressão institucional do 

estado de São Paulo, pois, correspondia à política de modernização de seu modus 

operandi. Uma modernização que se coadunava, não no universo da política, mas 

na configuração do capitalismo daquele período. 

Em última instância será desta política que o conceito de segurança pública 

se transmuta em repressão ao inimigo interno. Conforme indica aquele autor, que 

nas evidências históricas, todo simples é complexo por ser a síntese das múltiplas 

determinações das formas da existência e efetivado no campo das “possibilidades”, 

o que se confirma na elucidação de seus nexos, ou seja, é fundamental na 

investigação: 

 

(...) capacidade mental de escavar e garimpar as coisas que o sujeito 
opera cognitivamente, por meio dela é que a pesquisa tem de captar 
detalhadamente a matéria, analisar as suas várias formas de 
evolução e rastrear sua conexão íntima. Só depois de concluído esse 
trabalho é que se pode expor adequadamente o movimento real. 
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Ferramenta única e decisiva da investigação, há que se deter com 
mais vagar e profundidade sobre a atividade peculiar da força da 
abstração, anunciada com toda simplicidade, mas também com toda 
a energia(...)(CHASIN, 2009, p. 122) 

 

Veremos nesta dissertação como qualquer debate ou crítica foram colocados 

sob suspeição, quando esses estiverem afetos à esfera do Estado em São Paulo. 

Os diversos embates que ganharam notoriedade nacional, como aqueles sobre o 

modelo de energia elétrica a ser adotado pelo Estado, ou aqueles na área 

econômica, que apontavam alternativas para a industrialização do país e os 

colocavam como oponentes nacionalistas e internacionalistas, mesmo que restritos 

a determinados integrantes da sociedade civil e as cúpulas militares foram 

devidamente acompanhados pelos agentes do DOPS sendo transformados em 

dossiês, os quais, se não no período em estudo, mas no posterior, serviram de base 

para a repressão que se desencadeou após 1964.19  

 O controle sobre a sociedade civil, particularmente sobre os operários, 

transforma-se em repressão, não apenas por banalizar a coerção física, mas por 

transformar a vida dos indivíduos em um cotidiano vigiado, controlado, mantido sob 

suspeita. Tais relações configuram, por si, uma forma de violência institucional, 

pouco trabalhada e quase aceita pela historiografia que vemos apenas nas 

ditaduras, a manifestação da violência, pela presença comprovada da tortura e do 

aprisionamento político reificado pelo próprio Estado. O historiador Braud (2006) nos 

remete à possibilidade do debate acerca de tal violência, pois, conforme ele afirma: 

 

Los mismos sentimientos de desvalorización se dan en situaciones 
ajenas a cualquier violencia material, en el caso de la injuria, por 
ejemplo, o de la manifestación ostensible de desprecio. Por eso 
necesario el concepto de violencia simbólica, ya que permite tener en 
cuenta todas las  heridas infligidas e a la identidad, vinculadas o no 
con actos materiales. Efectivamente, la violencia simbólica engendra 
su propia dinámica, bien confiriendo a las violencias físicas su 
auténtico sentido político y psicológico, bien produciendo efectos 
dolorosos de manera independiente. Es ella también la que da su 
significado profundo a la figura central de la víctima, alrededor de la 

                                                 
19

 Neste sentido ver SODRÉ, Nelson Werneck. Formação Histórica do Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 1990. Também SOUZA, Ângela Maria. Caio Prado Júnior nas páginas da Revista Brasiliense 
(1955-1964). São Paulo: PUC-SP, 2004. Não por acaso nas Forças Armadas, por exemplo, os que 
compunha o ideário nacionalista foram expulsos ou isolados no período da ditadura militar. 
OLIVEIRA, Nilo Dias. A vigilância da DOPS-SP às Forças Armadas (Brasil - década de 1950) sistema 
repressivo num Estado de natureza autocrática. Dissertação de mestrado. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP), 2008. 
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cual se traban proyecciones de considerable influencia en el ámbito y 
político. (BRAUD, 2006, p. 178)  

 

Essa violência, continua o autor, expressa as relações de poder e como é a 

expressão da cadência da dominação, incluindo-se aí a vigente na democracia. Nas 

relações políticas habita também a violência porque não contempla a todos e, 

portanto, subjuga a outra parcela da população. E mais, a invasão da privacidade já 

é em si, segundo suas análises, um ato violento.  

As reflexões deste autor nos levaram, inclusive, a considerar, no interior da 

documentação, os pertences pessoais como fotos, bilhetes, agendas, livros, 

registros profissionais particulares, entre outros, como expressão dessa violência 

institucional. Isto sem falar dos depoimentos colhidos das pessoas aprisionadas, de 

que são um exemplo, entrevistas citadas por Mattos, na qual ressaltamos a fala de 

um sindicalista referindo-se à segunda metade da década de 1950: "Fui preso tantas 

vezes que não me lembro da data certa". 

Compõem-se assim uma série de evidências que apontam para o caráter 

violento do Estado, que pode ser tomado a partir dessas fontes primárias, violência 

que leva a cabo várias formas de poder, desde a cooptação ideológica à coerção 

física.  

 

De todas as formas de poder, a dominação é a mais 
institucionalizada, a mais auto-reflexiva - ‘vê-se a si mesma’ como 
forma de poder - e também a mais amplamente difundida (...), tende 
a ser a forma de poder mais espalhada pelas múltiplas constelações 
de poder geradas na sociedade, ainda que a qualidade e o grau 
variem bastante. Esta peculiaridade revela um contraste profundo 
entre a dominação e todas as outras formas de poder. (SANTOS, 

2005, p. 288) 
 

Evidencia-se a falsa prédica da democracia como um valor universal em um 

país em que se mapeavam preventivamente os trabalhadores, considerados como 

foco de subversão e desordem. Tais sujeitos foram estigmatizados em suas 

expressões públicas, associando-os à fantasmagoria do perigo vermelho, 

propalando o alinhamento com os preceitos da guerra fria. 

Assim foi possível reconstituir inúmeros aspectos da realidade vivenciada por 

nossa sociedade no período, ou seja, identificar quem eram estes agentes, como 

agiam, quais os critérios da vigilância, quem vigiavam, a ideologia que expressavam, 
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tomados não enquanto indivíduos, mas como aparato do governo,  na intrínseca e 

complexa lógica interna que configura o Estado no Brasil. Afinal, quais eram os 

interesses Estatais que possibilitavam seu funcionamento, e a atuação dessas 

pessoas em um período em que vigorava a institucionalidade constitucional? 

Ao longo deste texto, verificaremos a inserção do Departamento de Ordem 

Político e Social na estrutura interna da Secretaria de Segurança Pública o que nos 

permitiu descortinar as distinções de seus segmentos e articulação entre as 

delegacias na configuração de uma rede de informação estadual e nacional desde o 

limiar da década de 50. 

O governo tentou por intermédio do DOPS controlar a sociedade civil por 

entender as críticas e os embates como ameaça ao controle autocrata da máquina 

burocrática. Esse Departamento nasceu da necessidade de modernização das 

forças policiais para o controle do Estado, uma modernização que fazia eco à nova 

fase que o capitalismo alcançava no país e que reconfigurava a inserção operária e 

dos trabalhadores em geral. Não por acaso, nesse período os autores apontam 

alterações na dinâmica e na atuação sindical, assim como na relação desses 

trabalhadores com o Estado que deixa de ser seu primeiro interlocutor, acentuando-

se a tendência em relação direta entre capital e trabalho. Tal premissa é facilmente 

encontrada em prefácios dos textos de intelectuais dessa instituição assim como 

Hermes Vieira que, já em 55, no prefácio de seu livro retratou a história da Polícia 

Civil de São Paulo, em busca da resposta à seguinte indagação: qual é a força 

motriz da polícia?  

 

A polícia é o mais expressivo órgão do govêrno (sic). Natural, pois, é 
que se lhe dê os elementos indispensáveis ao aprimoramento de sua 
função – que é alta e singular, saneadora da sociedade, 
equilibradora da ordem e tranquilizadora da família. (VIEIRA; SILVA, 
1955. p. 17, grifo nosso)  

 

Foi com a promulgação da lei nº 2.034 de 30 de dezembro de 1924 que esse 

departamento nasceu naquele período, entretanto era apenas uma delegacia.  

Originou-se para efetuar o ordenar da sociedade como adverte esse policial. Assim 

esse departamento, mais precisamente o setor do Serviço Secreto, tinha como 

objetivo se infiltrar nessas organizações para contribuir que o governo pudesse 

extinguir a chama da crítica, do debate revolucionário, das manifestações culturais e 

das organizações da sociedade civil.  
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 No primeiro, evidenciaremos a conexão dos órgãos que compunham a 

Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ou seja, a ligação do DOPS com as 

outras corporações policiais. Esse aparato repressivo operava em conjunto na 

perseguição aos movimentos reivindicatórios. Observamos como a Escola de 

Polícia, fundada em 1934, se constituía como um centro de debate sobre as políticas 

públicas de segurança. Podemos afirmar que a repartição sofria de um paradoxo, 

pois fora constituída no debate conservador e institucional a serviço do Estado, para 

o controle preventivo dos debates que se contrapunham com a ordem vigente 

naquela época.  

No segundo capítulo, analisaremos a formação dos policiais para o 

reconhecimento do inimigo maior, o subversivo caracterizado como “comunista” 

pelos policiais. Verificaremos também a efetiva condição do PCB naquela 

conjuntura. 

 No terceiro capítulo, veremos a integração entre o DOPS e os órgãos federais 

de informação responsáveis por ordenar os estudos relativos à Segurança Nacional 

no governo JK.  

 No quarto capítulo, analisaremos a partir dos relatórios de investigação, 

como, na cidade de São Paulo, os trabalhadores, particularmente entre os 

servidores públicos, foram perseguidos pela polícia paulista.   

 No quinto capítulo, apresentaremos um estudo de caso. Trataremos de 

perseguições sofridas por personalidades políticas, especialmente pelo prefeito de 

São Paulo no período de 11 de abril de 1956 a 10 de abril de 1957, Wladimir de 

Toledo Piza. Verificaremos no decorrer desse estudo a ênfase em três aspectos:  

Em primeiro lugar, na estruturação e hierarquização das forças políciais no 

estado de São Paulo, entre a Polícia Civil, Polícia Militar, Força Pública e as Forças 

Armadas, particularmente o Exército. Constatamos também que o poder se 

manifestava na correlação de forças do poder centralizado (Estado/governador) e 

descentralizado (SSP/Secretário de Seguraça Pública de São Paulo/ delegados e os 

seus subordinados). Essa descentralização não é pouca coisa nesse mecanismo de 

repressão, pois era dos relatórios desses policiais que surgiam os dossiês e 

inqueritos administrativos e judiciais.  

Em segundo lugar, a articulação entre esses policiais e os agentes do DOPS, 

que às vezes  eram os mesmos ou que atuavam conjuntamente. Portanto,  o esforço 
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de todos os órgãos e pessoas para garantir uma eficiente vigilância, controle, 

cerceamento e repressão no estado de São Paulo durante o período em análise.   

Por fim, iremos esmiuçar como tudo isso ocorreu no período do governo JK,  

sendo uma continuidade ao período anterior que cumina na ditadura de 64. Fica aqui 

uma grande questão, os motivos dessas medidas tratavam-se de um esforço de 

guerra que não é só decorrente da orientação dos EUA, mas de uma necessidade 

de controlar mais a sociedade em um momento de modernização do capitalismo, e 

apesar dessa modernização, manteve-se a lógica conservadora e atrófica do 

capitalismo brasileiro.20   

                                                 
20

 O governo JK promoveu uma modernização excludente à custa de um processo inflacionário. Para a 

viabilização da industrialização brasileira, o capital estrangeiro adquiriu incentivo como taxas livres e crédito 

concedido pelo governo brasileiro. A economia brasileira tornou-se ainda mais atrelada e subordinada ao grande 

capital internacional. Neste sentido “(...) apesar da entrada relativamente vultosa de capital estrangeiro, 

geralmente sob a forma de equipamentos, muitas vezes já usados e tecnicamente obsoletos, a Balança de 

Pagamentos tendia a apresentar déficits e o país acumulou, neste período dívida externa. (...) No fim da década 

de cinquenta, a economia estava crescendo a pleno vapor, mas as contradições decorrentes desta aceleração do 

desenvolvimento estavam começando a surgir à tona: a inflação aumentava cada vez mais, como se viu os 

salários reias dos trabalhadores, apesar da elevação da produtividade, tendiam a cair.” SINGER, Paul. Evolução 

da economia brasileira: 1955-1975. São Paulo: CEBRAP, 1980, p.68. Disponível em: 

http://www.cebrap.org.br/v2/files/upload/biblioteca_virtual/evolucao_da_economia_brasileira.pdf (acessado em 

12/04/2012)  

http://www.cebrap.org.br/v2/files/upload/biblioteca_virtual/evolucao_da_economia_brasileira.pdf


35 

 

CAPÍTULO I: DA SEGURANÇA À REPRESSÃO 

 

Os Serviços de Segurança instituídos pelo Estado brasileiro, desde os 

primórdios da República, responsáveis por cuidar do policiamento contra os crimes 

comuns, constituem um dos mais importantes ramos da burocracia Estatal. Tais 

serviços, em princípio, tinham como finalidade a proteção da nação ou da pátria 

contra o inimigo externo, sendo, por isso mesmo, uma das funções fulcrais das 

forças armadas nas suas três clássicas dimensões: exército, marinha e aeronáutica.  

No entanto, no Brasil, desde o primeiro momento republicano, tais serviços 

assumiram a dimensão que expressa a particular ordenação estatal que atendia aos 

interesses dos novos segmentos dominantes no capitalismo hipertardio em curso, 

conforme teremos oportunidade de situar neste capítulo. Ou seja, configura-se com 

um serviço estatal ordenado para o controle de qualquer organização considerada 

perigosa para a ordem social, conforme, inclusive, já apontado por diversos autores.  

Além disso, as funções exercidas pelos militares vinculados ao exército vão, 

gradativamente, se imbricando com as funções das polícias civis, voltadas, também, 

em princípio, para o combate e a prevenção das contravenções incursas no Código 

Penal, denominadas genericamente de crimes comuns. 

 Assim, desde o início da república brasileira, para nos determos apenas 

nesta fase, a coerção política transformará os serviços de segurança em todo o país, 

em órgãos repressores, auxiliados pelas polícias civis. O sujeito que mais sofre nas 

mãos desta rede, que se constitui pela funcionalidade integrada desses sistemas 

serão os trabalhadores, sejam estes da zona urbana, sejam da rural.  

A lógica que explica essa interconexão pode ser recuperada a partir de uma 

frase atribuída a diferentes autoridades: a de que o trabalhador brasileiro era um 

caso de polícia. Toda a agressividade que expressa esta colocação, principalmente 

atribuída ao presidente Washington Luiz (1926-1930),21 – que mais tarde será 

                                                 
21

 Frase atribuída ao presidente Washington Luiz (1926-1930) e reconfigurada por Getúlio Vargas, 
presidente do Brasil entre os períodos de 1930-45 e 1950-54. Segundo Ricardo Antunes, a ascenção 
de Vargas no poder pela Revolução de 30, em oposição ao modelo agrário-exportador incetivou o 
projeto industrial “(…) ancorado num Estado forte e numa política nacionalista. (…) Mas era 
necessário também uma nova forma de relacionar-se com a classe trabalhadora, era necessário tirá-
la da triste condição de “caso de polícia”, como dizia o presidente deposto em 1930, Washington Luís 
e tratá-la como uma verdadeira “questão social”, trazendo o trabalho para o centro da vida nacional”. 
ANTUNES, Ricardo. De Vargas a Lula: Caminhos e descaminhos da Legislação Trabalhista no Brasil. 
Revista eletrônica on-line Pegada, vol.7, n. 2, Novembro de 2006. Disponível em: 
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retomada por Getúlio Vargas para dizer que o trabalhador não seria mais 

considerado como tal, mas sim uma questão social –, elucida por que a repressão 

política se imiscui com o policiamento às contravenções incursas como crimes 

comuns e são, muitas vezes, colocadas no mesmo patamar.  

 Em outras palavras, as demandas sociais, sejam dos trabalhadores, ou sejam 

dos segmentos populares, são vistas como atentados à ordem e à segurança 

nacional e, nesse sentido, são controladas pelas mesmas forças policiais 

responsáveis por coibir e reprimir as contravenções aos crimes comuns, cuja 

configuração em termos constitucionais, só ocorrerá com a promulgação do Código 

Penal em 1940.  

 A criminalização dos movimentos sociais já tem sido bastante denunciada 

pelos analistas que se debruçam sobre o tema. Estes vêm demonstrando como o 

Estado vai estendendo tal policiamento a um número cada vez maior de pessoas, 

sempre respaldado na justificativa da necessidade de garantir a segurança nacional 

e/ou a ordem social antes mesmo da proclamação da República, conferindo uma 

lógica policialesca às forças armadas e atribuições de apoio à repressão política e 

às forças policiais.  

No entanto, o marco que mais diretamente impacta o período que analisamos 

pode ser tomado a partir do já citado movimento de 1935, usado pelos novos e 

frágeis segmentos da burguesia industriaria em ascensão ao poder político, para 

justificar o golpe de Estado que colocou Getúlio Vargas como ditador.  

 Neste capítulo, analisamos como essa lógica repressiva e policialesca se 

concretiza nos meandros da burocracia do Estado22, visando retomar, de seus 

primórdios, os aspectos que nos ajudam a situar melhor este processo na segunda 

metade da década de 50, aqui em São Paulo. Dentre esses aspectos, destacaremos 

a centralização do sistema no poder executivo dos Estados, a instituição dos fóruns 

privilegiados para julgamentos de servidores militares e policiais, a junção entre a 

polícia e a militar, pois estes são os aspectos que mais impactam as práticas 

                                                                                                                                                         
http://www4.fct.unesp.br/ceget/PEGADA72/Pegada7n2_20065Ricardo%20Antunes.pdf (Acessado em 
01/07/2011). Para o aprofundamento dessa problemática sugiro também a leitura da tese de 
doutorado: VIEIRA, Vera Lucia. O trabalhador brasileiro – um caso de polícia até 1950: 
representações sobre os trabalhadores urbanos no período de 30 a 50. Tese de Doutorado. Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 1998. 
22

 Para resgatar esta particularidade iremos analisar o manual didático da Escola de Polícia de São 
Paulo “Manual de Organização Policial do Estado de São Paulo” escrito por José César Pestana em 
1955. 

http://www4.fct.unesp.br/ceget/PEGADA72/Pegada7n2_20065Ricardo%20Antunes.pdf
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repressoras na década de 1950, a partir da análise de tais circunstâncias no Estado 

de São Paulo. 

 

1.1 - Interfaces repressivas: alguns antecedentes 

 

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, que já existia desde 1841, foi 

reorganizada em 1905 e logo no ano seguinte foi implantada a carreira para os 

funcionários que a integravam, fossem civis ou militares.23 A partir desse momento, 

iniciou-se um processo de alterações constantes na estrutura dos aparatos de 

segurança no Estado. Tais mudanças, se, por um lado, denotaram certa autonomia 

de cada unidade da Federação, por outro, expressaram diretrizes nacionais que, pari 

passu à ampliação do controle sobre a contravenção comum, foram ampliando, 

institucionalizando, na lógica republicana, a repressão sobre as lutas que 

expressavam as demandas sociais. 

A concretização desta Secretaria foi marcada pela instabilidade, pois (...) foi 

suprimida em 1931, restabelecida em 1934, extinta novamente em 1939 e, 

finalmente, restabelecida em 1941, no governo (sic) do Interventor Federal Fernando 

Costa,” sendo, portanto, a administradora da polícia em “todo o território do Estado 

de São Paulo”, até 1965, conforme informa a última reedição do citado Manual que 

consultamos. (PESTANA, 1965, p. 71-3)  

 Assim, em 1955, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) já era diretamente 

vinculada ao governador e para ela confluíam todas as repartições policiais do 

Estado de São Paulo.24  

 Além dessa centralização, se mantém junto a Polícia Civil, atuando juntas e 

integradas, a Polícia Militar e para entendermos a relação entre a Polícia Militar e as 

                                                 
23

 Cf. Ronaldo Pantera Lopes e Kerma Sousa Matos com a lei nº 979 de1905 o Congresso do Estado 
de São Paulo criou a polícia civil de carreira cabendo ao Secretário da Justiça da Washington Luís 
Pereira de Souza as primeiras providências para organizá-la. In: “Um resumo da História da Polícia 
Civil de Carreira” Disponível em: http://www.observatoriodeseguranca.org/files/Resumohistoria.pdf 
(Acessado em 22 de outubro de 2010.) 
24

 Os titulares desta pasta até o ano de 1965 foram: General Miguel Costa, Dr. Acácio Nogueira, Dr. 
Teotônio Monteiro de Barros, Dr. Coriolano de Góis, Dr. Alfredo Silveira Mota, Ten. Cel. Flodoardo 
Gonçalves Maia, Ten. Armando Sales, Ten. Cel. Nelson de Aquino, General Scarcela Portela, 
novamente Tem. Cel. Flodoardo Gonçalves Maia, Dr. Elpídio Reali, Dr. Plínio Cavalcanti de 
Albuquerque, General Honorato Pradel, Dr João Baptista de Arruda Sampaio, Dr. Carlos Eugênio 
Bittencourt Fonseca, Dr. José Atalaia Leonel, Dr. Benedito de Carvalho Véras, Dr. Francisco José da 
Nova, Dr Virgílio Lopes da Silva, Gen. Aldévio Barbosa e Gen. Ivanhoé Gonçalves Martins e Cantídio 
Nogueira (deputado federal). Idem, 1965.p. 47. 

http://www.observatoriodeseguranca.org/files/Resumohistoria.pdf
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forças armadas, particularmente o exército, é necessário voltarmos um pouco no 

tempo. Criada em 1871 pela assembleia provincial, que era um braço da Força 

Pública de São Paulo. Ao longo da primeira metade do século XX, chegou a ser um 

dos maiores aparatos militares do Brasil, só perdendo para o Exército Nacional. Foi 

o braço armado da burguesia paulista envolvida no movimento constitucionalista de 

1932, derrotado por Getúlio Vargas que considerou “reservas do Exército, gozando 

das mesmas vantagens a este atribuídas, quando mobilizadas ou a serviço da União 

ao exército”, conforme rezava a constituição de 1934, em seu artigo 167. Desde os 

primórdios e existindo em todas as províncias do Império, esta seguiu um: 

 

 Modelo militar profissional. Esse modelo, adotado por todas as 

forças policiais estaduais brasileiras ao longo do século XIX, ainda 
hoje mostra-se ativo. Além do mais, essa permanência é 
considerada, por muitos especialistas, como um dos principais 
motivos (senão o principal) da estrema violência que medeia o 
contato cotidiano das polícias militares com a população. O 
militarismo da polícia brasileira, em geral, e da polícia paulista, em 
particular, traz um dilema irremediável até os dias atuais, traduzido 
na necessidade de conjugar uma demanda política e social por 
tarefas de policiamento ¨clássico¨, a serem realizadas por uma 
instituição encamisada em uma couraça tipicamente militar 
(ROSEMBERG¸ 2011). 

 
Após o movimento liderado pela ALN em 1935, já com a ditadura 
implantada, o comandos das policias militares passam a serem 
atribuídos a oficiais superiores e capitães do serviço ativo do 
Exército, escolhidos entre oficiais postos à disposição pelo Ministro 
da Guerra, devendo seus quadros e tropas, obedecer a orientação 
do Estado Maior do Exército, diretamente designados pelo Ministro 
da Guerra (BRASIL, 1936).   

 

 A Constituição de 1937 mantém inalterados os preceitos anteriores e a de 

1946 consolidou tal militarismo e seu vínculo com as forças armadas nacionais 

quando define que:  

 

As polícias militares instituídas para a segurança interna e a 
manutenção da ordem nos Estados, nos Territórios e no Distrito 
Federal, são consideradas, como forças auxiliares, reservas do 
Exército. 
Parágrafo único - Quando mobilizado a serviço da União em tempo 
de guerra externa ou civil, o seu pessoal gozará das mesmas 
vantagens atribuídas ao pessoal do Exército. (BRASIL, 1946) 
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Apesar das idas e vindas, no final de 1940, com o término da ditadura 

varguista, o sistema policial em São Paulo já era composto pela Polícia Civil, pela 

Força Pública (Polícia Militar) e pela Guarda Civil, as quais permaneceram até 

meados de 1964, e, conforme informa Miranda Brito, tinham as seguintes funções: 

 

 (...) A Polícia Civil era a corporação que congregava maiores 
responsabilidades e prestígio. Atuava como polícia preventiva ou 
administrativa, a fim de evitar a prática de crimes, e também como 
polícia repressiva ou judiciária, para investigar infrações à lei e 
localizar seus respectivos autores. (BRITO, 1966, p. 12)  

 

Ou seja, tal força militar é mantida atuando junto com as polícias civis, 

subordinadas diretamente ao exército, mas também aos governo dos Estados.  

Na esfera estadual, o sistema era centralizado nas mãos do Secretário da 

Segurança Pública e a ele competia orientar o intercâmbio entre os órgãos 

subordinados e as deliberações com o Chefe do Poder Executivo. (PESTANA, 1955, 

p. 73)  

Com essa composição, a polícia civil no Estado de São Paulo, a partir de 

1942 integrava a Secretaria de Segurança Pública25 que havia sido recém--

reestruturada em Divisões policiais, com sete Delegacias Regionais: Santos, 

Campinas, Ribeirão Preto, Guaratinguetá, Botucatu, Araraquara e Itapetininga, 

formando uma complexa teia de órgãos especializados e articulados na atividade de 

perseguição e repressão, cobrindo praticamente todo território desse estado, 

intimamente articulados entre si e com os órgãos nacionais, contando seus policiais 

com uma formação que primava por ser, nos idos de 1955, “cada vez mais técnica, 

mais cerebral, mais humana, a altura de uma época toda (sic) ela dominada pela 

ciência, em qualquer setor de sua atividade e caracterizada pelo emprego de 

métodos científicos e racionais (...).” 26  inaugurando “uma nova fase para o ensino 

técnico-policial na Escola de Polícia”.27 

 A complexidade e a centralização desse serviço de segurança pública em 

São Paulo podem ser observadas comparando-se as edições dos Manuais de 

                                                 
25

 Compunha a polícia civil: o Secretário da Segurança Pública, os delegados de polícia, seus 
auxiliares, os investigadores e as corporações – Guarda Civil e Polícia Marítima. 
26

 A ênfase no caráter “científico” da polícia também se encontra enfatizado na obra dos policiais 
(VIEIRA; SILVA, 1955, p. 402) 
27

 A Escola de Polícia, em 1953, possuía “coleção de livros didáticos destinados aos alunos dos 
vários cursos da Escola”. PESTANA, 1959, p 248-250. 
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Formação dos policiais ao longo 1956 a 1965, cujas revisões surgiram para 

acompanhar as novas regulamentações.  

 Observa-se que os setores, técnico e científicos, foram ampliados e alguns 

até mesmo criados. Durante dez anos (1956 a 1965) surgiram 15 órgãos na 

Secretaria de Segurança Pública, 08 deles ligados à cúpula do poder:  

 

O setor de Assessoria Policial (Setor de Polícia Científica; Setor de 
Órgãos Auxiliares Policiais; Bureau de Polícia Internacional; Bureau 
de Polícia Interestadual; Serviço Disciplinar da Polícia; Setor de 
Relações Públicas; Setor de Registro e Informações Legislativas); 7 
novos órgãos técnicos e administrativos: o Serviço Especial de 
Menores, Divisão de Diversões Públicas, Divisão de Registro 
Policiais, Divisão de Radiodifusão, Serviço de Radiocomunicação, 
Serviço de Transportes e Serviço Gráfico; além da criação de mais 
uma Corporação Policial, a Polícia Feminina. (PESTANA, 1959, p. 
248-50) 

 

É no interior dessa complexa estrutura hierárquica que se encontra o 

Departamento de Ordem Política e Militar o DOPS, cujos agentes produziram a 

documentação que ora analisamos e que atuavam em intensa articulação com todos 

os outros órgãos, departamentos, policiais etc., cujos agentes podiam ser tanto 

policiais civis quanto militares, portanto diretamente subordinados ao Secretário da 

Segurança Pública no Estado e ao Ministério do Exército Nacional. O gráfico, a 

seguir, explicita tal articulação em nível estadual. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

1ª Figura: Organograma da Secretaria da Segurança Pública até 1955. PESTANA, op. cit., 1955. p.80. 
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GOVERNADOR 
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

SECRETÁRIO DA SEGURANÇA E SEU GABINETE 
Assessoria Policial 
Setor de Polícia Científica 
Setor de Órgãos Auxiliares Policiais 
Bureau de Polícia Internacional 
Bureau de Polícia Interestadual 
Serviço Disciplinar da Polícia 
Setor de Relações Públicas  
Setor de Informações à Assembleia Legislativa  
Departamento de Administração 
Conselho de Polícia Civil 
Conselho Regional de Trânsito  
Tesouraria Geral 
Delegacia Auxiliar da 1ª Divisão Policial – Região da Capital 
Delegacia Auxiliar da 2ª Divisão Policial – Setor de Órgãos Auxiliares Policiais  
Delegacia Auxiliar da 3ª Divisão Policial – Interior 
Delegacia Auxiliar da 4ª Divisão Policial – Departamento de Investigações 
Delegacia Auxiliar da 5ª Divisão Policial – Departamento de Ordem Política e 
Social 
Delegacia Auxiliar da 6ª Divisão Policial – Departamento de Policiamento 
Delegacia Auxiliar da 7ª Divisão Policial – Região de Santos 
 Delegacia Auxiliar da 8ª Divisão Policial – Setor de Polícia Científica 
Escola de Polícia 
Instituto Médico-Legal 
Instituto de Polícia Técnica  
Serviço de Identificação  
Serviço de Proteção e Previdência  
Serviço Especial de Menores 
Diretoria do Serviço de Trânsito  
Divisão de Polícia Marítima e Aérea 
Divisão de Diversões Públicas 
Delegacia de Registros Policiais  
Divisão de Radiodifusão  
Serviço de Comunicações 
Serviço de Transportes Motorizados 
Serviço Gráfico  
Casa de Detenção  

CORPORAÇÕES POLICIAIS 

Força Pública 
Guarda Civil 
Polícia Feminina 
 

2ª Figura: Organograma da Secretaria da Segurança Pública de 1959 até o ano de 1965. Cf. PESTANA, 1959. 

p. 78-80 e a edição PESTANA,  1965, p. 47-49. 
 

 

Apesar desta aparente nova estrutura, o que se pode destacar é a 

permanência de leis que nasceram no Estado Novo (1937-1945), sob o signo do 

ordenamento público. Ou seja, a polícia surge enquanto uma instância conectada ao 
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Poder que, conforme diz o documento que subsidiava a formação dos policiais 

naquele período (e nos posteriores): 

 

Não é somente exercido pela polícia comum, de segurança, mas por 
diversas outras autoridades no desempenho de atribuições 
administrativas. Entretanto, é à Polícia que compete aquêles (sic) 
casos que exigem efetiva, imediata e acertada atividade na execução 
da lei e, na falta desta, a escolha de meios adequados para a 
solução dos problemas que ameacem, de qualquer forma, a ordem 
pública. (PESTANA, 1959, p. 62)  

 

 

1.2 - Sobre a Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS) 

 

Quando foi criada, em 1924, a Delegacia de Ordem Política e Social esta 

integrava a quarta divisão policial que correspondia ao Departamento de 

Investigação. Ao Delegado Auxiliar desse departamento competia a fiscalização e a 

articulação dos serviços prestados pelos funcionários das delegacias especializadas; 

dirigia os trabalhos do departamento; distribuía os inquéritos e tirava as dúvidas 

sobre a matéria do serviço; encaminhava ao fórum criminal os processo e inquéritos 

policiais organizados pelas Delegacias Especializadas; fornecia passes para as 

estradas de ferro e verbas destinadas às diligências policiais, gratificações, outras 

despesas e organizava a escala de serviço do plantão do Departamento. As 

transformações que esse setor sofreu ao longo de sua existência até o ano de 1955 

foi resumida pelo já citado Hermes e Silva em 1955: 

 

Tendo surgido no penúltimo dia do ano de 1924, quando, no govêrno 
(sic) de Carlos de Campos, a lei n. 2034 dispôs sôbre (sic) as 
atividades, em todo o território do Estado, da Delegacia de Ordem 
Política e Social (entre outras pertencentes ao então Gabinete de 
Investigação e Capturas), o Departamento de Ordem Politica e 
Social foi também reestruturado pelo decreto n. 14845, de 9 de julho 
de 1945, como assinalamos. Entrementes, passou por várias 
alterações, as quais vimos registrando à medida que os fatos 
administrativos se verificaram. Como delegacia, sofreu 
desdobramentos, foi elevada a Superintendência, voltou a simples 
delegacia, tornou a ser Superintendência, foi restringida em suas 
funções, ampliada depois, até que, afinal, a sigla que já vai 

ganhando foros de tradicionalidade: D.O.P.S. (VIEIRA; SILVA, 
1955, p. 332) 
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 O Conselho da Polícia Civil reformulou a competência dessa delegacia em 

1945 com a criação da quinta divisão policial, o Departamento de Ordem Política e 

Social, pois “na sua competência, atribuições de máxima complexidade e 

relevância.” (PESTANA, 1955, p. 189) Ou seja, expressava a função social de 

investigar e reprimir as mobilizações políticas, como uma greve, a permanência dos 

imigrantes no Estado de São Paulo, além do controle sobre o porte de armas e 

explosivos. Sem adentrar em tais detalhes, por não ser seu objetivo, Battiblugli 

afirma que: 

 

O DOPS foi mantido sem maiores reestruturações, após a 
restauração democrática. Certamente, seria de se esperar que um 
órgão eminentemente ligado à repressão política passasse por uma 
profunda reorganização de suas funções e objetivos, o que não 
ocorreu, já que houve a continuidade da legislação de repressão a 
partidos e movimentos de esquerda, o que lhe possibilitou continuar 
como órgão de monitoramento e repressão de práticas consideradas 
subversivas. (BATTIBUGLI, 2006, p. 47)  

 

Conforme o mesmo autor, essas eram as leis que normatizavam as 

competências do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS-SP).28  

 Dentre essas destaco a lei nº 1.802 de 1953 que definia como crimes contra o 

Estado: os movimentos separatistas; tumultos planejados, tentativas de mudar a 

configuração da ordem social capitalista; promover levantes armados; organizar ou 

reorganizar partidos político ou associação dissolvida por disposição legal, 

distribuição de panfletos ou boletins, estimular, preparar; dirigir ou ajudar a 

paralisação de serviços públicos ou de abastecimento da cidade; provocar 

hostilidade entre as forças armadas; realizar comícios não autorizados pela polícia; 

espionagem política ou militar; ações contra a organização do trabalho; sindicato e 

associação exercerem dentro do âmbito sindical atividade subversiva.  

Já o decreto nº 9.070 de 1947, tão temido pelos trabalhadores na época, 

previa punição contra trabalhadores, indiciados por participarem de greves, sendo 

                                                 
28

 Lei nº 1.802, de 1953; Decreto-lei nº 9.070, de 1946; Código Penal – Crimes contra a organização 
do trabalho (artigos 197 a 207); Código Eleitoral e lei nº 1.20, de 1950; Leis de economia popular: 
Decreto-leis nº (s) 24.150, de 1934 (contratos de locação) e 9.840, de 1946 (crimes contra a 
economia popular), 869, de 1938; Leis nº (s) 1.300, de 1950 e 1.521 e 1.522, de 1951; Leis referentes 
aos estrangeiros – Decreto nº (s) 3.010, de 1938; Portaria nº 10.963, de 1945 – de Ministério da 
Justiça; Decreto-lei nº 7.967, de 1945 e Decreto nº 23.350, de 1947; Leis referentes à fiscalização de 
explosivos, armas e munições: Decreto nº 1.246, de 1936; - Estaduais: Decretos nº 6.911, de 1935 e 
nº 9.865, de 1938; Decreto-lei nº10. 85, de 1939; Decretos nº 13.171, de 1942, nº 13.340 e nº 13.345, 
de 1943 e nº 13.903, de 1944. PESTANA, 1955, p. 191-192. 
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que muitos foram incriminados ainda no governo do General Eurico Gaspar Dutra 

quando foi promulgado esse decreto. Ainda conforme Battibugli: 

 

A atuação da Ordem Política e Social foi constante e marcante no 
período democrático. Para Ademar de Barros, Lucas Nogueira 
Garcez e Jânio Quadros, o DOPS era importante instrumento de 
manutenção da ordem pública. Conforme a tradição investigou a 
atuação de partidos de esquerda em associações, a militância 
política de policiais e programas políticos de partidos de esquerda, 
principalmente, o PCB. Além disso, passou a fiscalizar campanhas 
eleitorais, abuso de preços praticados no comércio, pesquisava 
antecedentes político-sociais de candidatos ao ingresso na polícia e 
casos de corrupção que envolvessem policiais. Em 1964, o DOPS 
tinha sob seu controle uma tropa de choque, o que evidenciava, 

assim, seu poder repressivo. (BATTIBUGLI, 2006, p. 48)  

 

Na historiografia é mais usual a denominação Departamento Estadual de 

Ordem Político e Social (DEOPS). Estudos recentes que já estejam esclarecendo a 

dimensão desta alteração, observamos que a indicação deste órgão, o artigo no 

masculino (departamento) ou no feminino (delegacia) remete o leitor a 

temporalidades muito distintas.  

Alguns estudiosos apontam que a alteração de Delegacia para Departamento 

ocorreu com a reforma de 1975.29 O Manual de Pestana aponta que foi a 

reestruturação de 1945 que transformou a então Delegacia em Departamento, 

correspondendo à 5ª Divisão Policial.30 Segundo o mesmo documento a Delegacia 

de Ordem Política e Social (DOPS/SP) fora criada seis anos antes da instituição da 

Secretaria de Segurança Pública, ou seja, em 1924. 

De fato, pelo decreto lei nº 14.854 de 1945 o Departamento criado abrigava 

duas delegacias uma de ordem política e a outra de ordem social. Antes desse 

decreto as funções de ambas as delegacias não estavam separadas. Esse decreto 

aprovou ainda o Regulamento da Superintendência da Segurança Política e Social 

subordinado à Repartição Central de Polícia. 

 Ou seja, o DOPS, também denominado 5ª Divisão Policial era o órgão 

encarregado das investigações, prisões e repressões aos crimes prescritos na lei nº 

                                                 
29

 Neste sentido ver: OLIVEIRA, Op. Cit.; CORRÊA, Larissa Rosa. O Departamento Estadual de 
Ordem Político e Social de São Paulo: As atividades da polícia e a intrincada organização de seu 
acervo. IN: Histórica. Revista Eletrônica do Arquivo do Estado de São Paulo, nº 33, 2008. Disponível 
em: http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao33/materia04/texto04.pdf. 
Acessado em 31 de outubro de 2010. 
30

 PESTANA, 1959, p. 114. 

http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao33/materia04/texto04.pdf
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1.802 de 1953 que definia os crimes contra a ordem política e social. Chefiado pelo 

Delegado Auxiliar, que superintendia os serviços de todas as delegacias 

especializadas, resolvia as divergências e distribuía os inquéritos de seus 

subordinados; solicitava à Secretaria de Segurança Pública as instruções para o 

direcionamento das investigações. Autorizava ainda, reuniões e comícios, assim 

como organizava a escala do plantão do DOPS. Esse Departamento tinha à sua 

disposição destacamentos especializados como a tropa de choque e a cavalaria, 

geralmente utilizados para a dispersão das mobilizações sociais.31 

  Para melhor situar sua dimensão, elaboramos, a partir desse Manual, dois 

organogramas sobre a organização do DOPS, o primeiro corresponde ao ano de 

1955 e no segundo demonstraremos as alterações desse departamento até 1965: 

 

 
 
 
 
 
3ª Figura: Organograma do Departamento de Ordem Política e Social até 1955. PESTANA, 1955 p. 
190-191.  
 

 
 
 
 

                                                 
31

 PESTANA, 959, p. 192-193. 

 

A - Chefia do Departamento de 
Ordem Política e Social: 

Oficial de Gabinete  

Cartório Central 

Chefia Geral dos Investigadores  

Carceragem  

Seções burocráticas e outras 

Estação radiotelegráfica ZVV-5 

B - Delegacias Especializadas: 

1. Ordem Política 

2. Ordem Social 

3. Ordem Econômica 

4. Explosivos, Armas e 
Munições 

5. Estrangeiros 

 

C - Plantão do D.O.P.S 

D - Divisão de Radiodifusão 

E - Serviço Secreto (S.S) 

F - Serviço Especial de 
Vigilância (S.E.V.) 

G - Guarda Militar 
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4ª Figura: Organograma do Departamento de Ordem Política e Social segundo as edições de 1959 e 1965. 

PESTANA, 1959, p. 190-191; 1965 p. 126. (*na última edição observa-se a supressão da Divisão de 
Radiodifusão)  
 
 

 Esse Departamento tinha ainda outra característica: dava continuidade a uma 

unidade policial que existia desde 1928, cuja missão era  perseguir as sociedades 

secretas, conforme Regulamento Policial da mesma data, sendo que os principais 

alvos eram os imigrantes, as mobilizações operárias, a repressão às doutrinas que 

questionavam a lógica capitalista particularmente as associações anarquistas, 

conforme aponta o mesmo Manual.  

 

 O Departamento de Ordem Política e Social teve sua origem na 
antiga Delegacia de Ordem Política e Social criada pela Lei nº 2.034, 
de 1924, que instituiu os serviços especializados no antigo Gabinete 
de Investigações. O Regulamento Policial de 1928 dispôs, com 
referência ao setor de ordem política e social, um ítem (sic) intitulado 
“dos ajuntamentos ilícitos e sociedades secretas”. As atribuições 
dessa delegacia especializada foram sendo ampliadas, passando a 
controlar a entrada de estrangeiros, observação do trabalho e 
movimentação operária, prevenção e repressão ao anarquismo e 
demais doutrinas de subversão social. (PESTANA, 1959, p.188)  

 

 

A - Delegado Auxiliar da 5ª 
Divisão Policial Chefe do 

Departamento de Ordem Políitica 
e Social: 

Delegado Assistente da Chefia   

Cartório Central 

Encarregado dos Investigadores  

Seções burocráticas e outras 

Serviços Técnicos e 
Comunicações - Estação ZVV-5 

B - Delegacias Especializadas: 

1. Delegacia de Ordem Política 

2. Delegacia de Ordem Social 

3. Delegacia de Ordem Econômica 
(Setor de Crimes contra a 

Fazenda  do Estado; Setor de 
Crimes de Incândio e Dano  

4. Explosivos, Armas e Munições 

5. Delegacia de Estrangeiros 
(Setor de Expulsados) 

 

C - Plantão do D.O.P.S 

D - Divisão de Radiodifusão* 

E - Serviço Secreto (S.S) 

G - Guarda Militar 
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O DOPS dirigia os serviços de investigação, e por intermédio da quarta 

divisão policial da capital recebia auxílio de outros órgãos da Secretaria de 

Segurança Pública de São Paulo. Assim, tanto a 7º Divisão Policial (Santos), como 

todas as delegacias municipais do interior, estavam: 

 

ligadas à investigação, à prevenção e à repressão dos delitos de 
caráter político, social e econômico; fiscalizar o fabrico, importação, 
exportação, comércio, emprêgo (sic) ou uso de matérias explosivas, 
inflamáveis, armas, munições, produtos químicos agressivos ou 
corrosivos; fiscalizar a entrada, a permanência e a saída de 
estrangeiros. (PESTANA, 1959, p.191) 

  

 Sintetizando existiam no DOPS três delegacias especializadas na vigilância, 

controle e repressão à sociedade civil: a Ordem Política, a Ordem Social e a Ordem 

Estrangeira.32  

A Delegacia de Ordem Política tinha como competência controlar os partidos 

políticos e proceder ao exame dos inquéritos e processos referentes à ordem 

política, assim como remetê-los posteriormente à justiça. Fiscalizava os aeroportos, 

estações ferroviárias e rodovias; organizava escalas para o policiamento de 

reuniões, comícios, manifestações públicas de natureza política e comemorativa 

das datas nacionais; investigava pessoas e lugares suspeitos e preparava 

anualmente um balanço dos serviços e remetia este relatório ao diretor do DOPS.33  

 

 

DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ORDEM 

POLÍTICA  

A – Delegado Titular (classe especial) 

B – Delegados Adjuntos e Estagiários de Polícia 

C – Cartório (Escrivão, sendo um o Chefe do Cartório) 

D – Investigações de Polícia 

Seção de Investigação e Seção de Policiamento 

                                                 
32

 No DOPS a Delegacia de Ordem Política e a Delegacia de Ordem Social eram organizadas pela 
seguinte estruturação: um delegado titular de classe especial, delegados adjuntos e estagiários, 
cartório com três escrivães, seção de investigação, informação sobre a política e policiamento. 
PESTANA, 1959, p. 195. 
33

 Para a realização dos serviços a delegacia contava com o “Serviço de Informações de Ordem 
Política” (política partidária), com as seguintes atribuições; Informações políticas sobre o interior; 
partidos políticos; personalidades e cargos; recortes e resenhas políticas; legislação e jurisprudência 
de ordem política; mapoteca. PESTANA, 1959, p. 195-196. 
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E – Serviço de Informações de Ordem Política (política 

partidária *sobre suas atribuições ver nota 79) 

 

5ª Figura: Tabela referente a organização da Delegacia de Ordem Política conforme as três edições 
do Manual, 1955, 1959 e 1965. PESTANA, 1955 p. 195; PESTANA, 1965, p. 130-131.  
 

Já para a Delegacia de Ordem Social, cabia organizar o policiamento das 

reuniões e manifestações públicas de segmentos diversificados assim como fazer o 

cadastro das pessoas consideradas subversivas, ou seja, orientadas por crenças ou 

ideologias compreendidas como contrárias aos preceitos democráticos. Procedia a 

repressão e prevenção dos delitos de ordem social; despachava a solicitação de 

assembleias em sindicatos e sociedades; examinava os inquéritos referentes à 

ordem social encaminhado pelas delegacias de polícia do interior que os  enviavam 

à  justiça; organizava as escalas do policiamento de reuniões, manifestações 

públicas organizadas por partidos “subversivos” como o partido comunista; enviava 

diariamente ao Serviço Secreto um relatório das investigações de interesse do 

governo como as greves, comícios  etc.; policiamento em todos os meios de 

transporte do estado; organizava um cadastro dos indivíduos que se orientavam por 

ideologias contrárias aos preceitos capitalistas; encaminhava ao Serviço Especial 

de Vigilância (SEV) os estrangeiros suspeitos políticos; apresentava um relatório 

anual dos serviços ao diretor do DOPS. (PESTANA, 1959, p. 197-8)  

DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ORDEM SOCIAL 

A – Delegado Titular (classe especial) 

B – Delegados Adjuntos e Estagiários de Polícia 

C – Cartório (Escrivão, sendo um Chefe do Cartório) 

D – Investigadores de Polícia: 

Seção de Investigações e Seção de Policiamento 

 

 

6ª Figura: Tabela referente a organização da Delegacia de Ordem Social conforme as três edições 
do Manual, 1955, 1959 e 1965. PESTANA, 1955, p. 195; PESTANA, 1965, p. 130-131. 

 

 Assim a Delegacia de Ordem Política, a Delegacia de Ordem Social e a 

Delegacia Especializada de Estrangeiros cumpriam atribuições relativas a  

permanência, a entrada e a saída de estrangeiros em São Paulo, esta ação 

resultava  na constante vigilância dessas  pessoas. Considerando a extensão da 
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organização dessa delegacia34 que detinha amplos atributos de diligência, assim 

como mantinha um vínculo estreito com as delegacias do interior de São Paulo 

introduzindo informes que lhes eram remetidos, sobre a situação dos imigrantes no 

perímetro distrital, obtinha-se um controle quase que absoluto sobre eles.  

 Assim o DOPS, além de julgar a permanência do imigrante em São Paulo 

controlava o cotidiano de suas vidas e julgava suas ações. Trabalhava em conjunto 

com as delegacias do interior que por sua vez faziam levantamentos das famílias 

imigrantes e os encaminhava para a elaboração de cadastros; acompanhando suas 

mudanças de residência e de emprego. Tinha ainda a incumbência de revalidar sua 

permissão de permanência; cumpria todos os trâmites para a sua expulsão, inclusive 

instauração dos processos para tanto; remetia às delegacias do interior o cadastro 

de agricultores que se destinavam às zonas rurais.  

 As Delegacias de polícia do interior (as quais situaremos mais abaixo) 

deveriam encaminhar comunicados das famílias de imigrantes que pretendessem 

mudar para a capital; elaboravam um cadastro de estrangeiros impedidos de 

desembarcar no país; informavam ao Ministério da Justiça e ao Instituto Nacional de 

Imigração sobre as organizações políticas de imigrantes assim as enviavam 

mensalmente para o Secretário da Segurança Pública, ao Ministério das Relações 

Exteriores, constando os nomes e as informações contidas em seus passaportes.  

 

 

1.3 - O Serviço Secreto do DOPS 

 

 O Serviço Secreto (SS) era organizado no campo  administrativo, pelo serviço 

de arquivo e serviço de recortes. Já no âmbito funcional era coordenado 

hierarquicamente por um delegado chefe, um delegado adjunto e um assistente. 

Abrigava ainda, quatro tipos de setor: o de observações gerais, o de esquerda, o 

trabalhista e o de vigilância do interior. O corpo de investigadores assim como as 

competências que regiam esse órgão era determinado por regulamentos interno 

assinado pelo Delegado Auxiliar. (PESTANA, 1959, p. 207)  

                                                 
34

 A Delegacia Especializada de Estrangeiros organizava-se por: um Delegado Titula (classe 
especial); Delegados Adjuntos e Estagiários de Polícia; Cartório; Secção de Registro; Secção de 
Fiscalização; Secção de Processos; Fichário Geral; Secção de Passaportes; Secção de Protocolo; 
Secção de Expediente; Arquivo; Portaria; Subchefia de Investigadores. 
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 O modus operandi do Serviço Secreto (SS) era o seguinte: partia de 

instruções internas fixadas pelo diretor do DOPS que indicava os chefes dos 

setores, que por sua vez, escolhia o corpo de investigadores que cuidaria de cada 

caso. O Serviço Secreto (SS) contribuía para com o Serviço Especial de Vigilância 

(SEV), principalmente nas questões referentes aos estrangeiros. A origem desse 

Serviço interliga-se ao DOPS. 

 

Em 17 de dezembro de 1947, o então diretor do DOPS bacharel 
Walter Autran, criou, por Portaria a “Secção de Expulsandos”, com 
plena anuência do Sr. Secretário da Segurança Pública. Em 1949, o 
dr. Manuel Ribeiro da Cruz, Delegado Auxiliar, Diretor do DOPS por 
Portaria nº 129, aprovada pelo Secretário da Segurança Pública, 
modificou aquela denominação para a atual: “SERVIÇO ESPECIAL 
DE VIGILÂNCIA (S.E.V). A êsse (sic) Serviço cabe investigar todos 
os casos relacionados com a ordem interna e a defesa das 
instituições, bem como agir contra os agentes considerados 
perniciosos, instaurando processo e organizando fichários e arquivos 
sôbre (sic) a atividade que os mesmos desenvolvem no Estado. 
(VALIM; PEIXOTO, 1953, p. 43) 

 

 Os relatórios do SS revelam uma especificidade no funcionamento do DOPS 

e indicam que dentre suas atribuições estes desempenhavam papel importante na 

instauração de inquéritos.  

Ao Serviço Secreto cabia um duplo ato de vigiar e apontar os sujeitos que se 

articulavam em campanhas por melhores condições de vida. Os relatórios tratavam 

dessas mobilizações sociais e como eram compreendidas, podendo perceber 

através deles, que não importava o que requeressem, ou expressassem, como por 

exemplo, insatisfação das pessoas diante da “carestia da vida”. São caracterizadas 

como articulações perigosas e assim demandam desses órgãos os quais estavam 

atentos no cumprimento de sua tarefa que, conforme o documento abaixo, era “das 

mais árduas”:  

 

Inegavelmente é das mais árduas a missão do “Serviço Secreto” do 
DOPS, de São Paulo, ou de qualquer polícia política que tem seu 
cargo a difícil tarefa de descobrir os planos de agitações ou de 
revolução de uma organização política de caráter internacional, que 
visa à mudança radical do regime social vigente no Universo. 
(VALIM; PEIXOTO, 1953, p. 42) 

 

 A desconfiguração das demandas sociais e sua caracterização como agitação 

comunista, como infiltração de ideologias alienígenas, capazes de se imiscuir e 
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influenciar pessoas incautas atestava o cumprimento das funções desses agentes. 

No período inúmeras campanhas foram movidas por diversos setores organizados, 

incluindo as lideradas pelo Partido Comunista. No entanto, parece que não 

importava quem fossem seus mentores ou pelo que lutavam, o problema era se 

demonstrassem capacidade de mobilização:    

 

Todo Partido Comunista, quando age no período da ilegalidade, à 
sombra, recorre aos meios aparentemente legais para poder agitar 
as grandes massas e, em conseqüência, (sic) instala no país as 
chamadas “campanhas variáveis”, explorando a boa fé dos menos 
avisados com promessas atraentes. De um “amanhã melhor”. Serve-
se, pois, de organizações que ostentam títulos pomposos, com 
sejam “campanhas da paz”, “campanhas do petróleo”, “campanha 
contra a atômica”, “campanha contra o envio de tropas”, etc., tudo 
com fim de melhor impressionar o povo e atraí-lo para suas hostes. 
(VALIM; PEIXOTO, 1953, p. 42) 

 

Podemos perceber essa atividade pela regularidade cotidiana na redação dos 

relatórios que eram encaminhados para o chefe do SS, assim  aferimos, que os 

agentes se infiltravam em atividades protagonizadas por diversos grupos sociais, 

interpretados como sujeitos potencialmente perigosos para a ordem vigente.  

SERVIÇO SECRETO (S.S) 

A –Delegado Titular (classe especial) 

B- Delegado Adjunto 

C – Assistentes  

D – Serviço de Arquivo 

E – Serviço de Recortes 

F- Setores: 

Observações Gerais; 

Setor de Esquerda; 

Setor Trabalhista; 

Setor de Vigilância do Interior. 

 

7ª Figura: Tabela referente a organização do Serviço Secreto (DOPS). Cf. PESTANA, 1955, p. 195; 
PESTANA, 1965, p. 130-131.  
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O Serviço Especial de Vigilância (SEV)35 investigava os atos políticos de 

subversão das instituições e o desrespeito às autoridades constituídas; iniciavam os 

processos de expulsão de imigrantes considerados perniciosos à ordem social; 

mantinham uma relação estreita com os órgãos estrangeiros de inteligência, além de 

cooperarem com os serviços de inteligência das Forças Armadas (órgãos federais): 

 

Ao Serviço Especial de Vigilância compete investigar todos os casos 
relacionados com a ordem interna e a defesa das instituições, bem como 
agir contra os agentes alienígenas e sociedades estrangeiras considerados 
perniciosos, instaurando processo e organizando fichários e arquivos 
próprios sôbre (sic) as atividade que os mesmos desenvolvem no Estado. 
Os crimes políticos por estrangeiros são processados pelo S.E.V. e 
remetidos ao Ministério da Justiça, e êste (sic), por sua vez, remete a 
Portaria de expulsão à Delegacia de estrangeiros, para seu cumprimento. 
Mantém-se em constante vigilância contra os agentes que visam pela 
propaganda, à dissolução da disciplina e ao desrespeito à autoridade 
legítima. Estão a seu cargo os serviços de contra-espionagem, mantendo-se 
em contacto com os serviços estrangeiros de inteligência, cuja linha 
ideológica é a mesma ou semelhante; mantém estreita colaboração com os 
serviços de inteligências das Fôrças (sic) Armadas. (VALIM; PEIXOTO, 
1953, p. 42, grifo nosso)  

 

SERVIÇO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA 

A – Delegado Chefe 

B – Delegado Adjunto 

C – Cartório 

D –  Subchefia de Investigação 

 
8ª Figura: Tabela referente a organização do Serviço Especial de Vigilância. Cf. PESTANA, 1955, p. 
208  

 

1.4 - Policiamento e repressão: o surgimento das especializadas 

 

 Gradativamente foram criadas unidades específicas para a repressão aos 

segmentos sociais que se mobilizavam para expressar suas demandas sociais, 

particularmente aos trabalhadores. Embora os agentes alocados nessas delegacias 

especializadas ficassem formalmente separados, as funções repressivas sempre se 

mantiveram intimamente ligadas, ou seja, os policiais vinculados à prevenção à 

contravenção comum, ou designados para o controle e a repressão política, 

                                                 
35

 Órgão de caráter similar ao do serviço secreto era comandado por um delegado chefe e seus 
subordinados eram um delegado e investigadores. 
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acabavam por exercer ambas as funções, utilizando-se dos mesmos jargões 

incriminatórios, das mesmas técnicas de abordagem que denotam a criminalização 

das demandas sociais.  

Em 1924 o Secretário de Segurança Pública de São Paulo, por meio da lei nº 

2.034/1924, criou os cargos de delegados com serviços especializados, a serem 

lotados nas delegacias da Secretaria de Segurança Pública (SSP)36 que, conforme 

dissemos, abrangiam todo o Estado, dividido em regiões,37 sendo portanto 

descentralizados.38 

As “especializadas” foram sendo instituídas como resposta do Estado a cada 

conjuntura específica, apesar de observarmos a permanência de práticas que não 

se atêm apenas a um contexto exclusivo. Assim, a partir da década de 30 as 

atribuições da Delegacia de Ordem Política e Social eram o acompanhamento da 

permanência de estrangeiros no país e a inspeção das mobilizações dos 

trabalhadores. Já nos anos 40 devido à conjuntura da 2º Guerra, intensificou-se a 

vigilância, principalmente aos sujeitos considerados suspeitos de aproximação com 

o nazismo e o comunismo, alvos do direcionamento das tarefas de investigações, 

sendo contudo  estrangeiros ou brasileiros.  

A primeira regulamentação estadual das delegacias “especializadas” data de 

1945, vinculada ao regimento da Superintendência da Segurança Política e Social.39 

Subordinadas ao Delegado Auxiliar da 4ª Divisão Policial, atuavam preventivamente 

e repressivamente em razão da matéria, “sendo de maior importância as 

investigações sôbre (sic) crimes de autoria desconhecida ou duvidosa”. (PESTANA, 

1959, p. 161)  

                                                 
36

 Em 1927, o governo do Estado de São Paulo ampliou as funções da Secretaria da Justiça e 
Segurança Pública articulando com uma Central de Polícia que abrigava quatro repartições: um 
Gabinete de Investigações, um Gabinete Médico-Legal, a Polícia Marítima e a Guarda Civil. Um ano 
depois, a publicação do Regulamento Policial do Estado de São Paulo fixa as atribuições deste 
serviço policial. Após três anos, foi instituída a Secretaria por meio do Decreto-lei nº 4.789, a 
Secretaria da Segurança Pública foi criada em 1930, (...) quando Interventor Federal em São Paulo o 
Cel. João Alberto Lins de Barros. A essa Secretaria de Estado ficaram subordinadas tôdas (sic) as 
repartições policiais, isto é, a Polícia Civil e a Fôrça Pública”. PESTANA, 1958, p. 70. 
37

 A lei nº 261 criou o cargo de Chefe de Polícia, em 1842 o Regulamento 120, reorganizou o aparato 
policial, em 1905, o serviço policial foi regulamentado como uma carreira administrado pela Secretaria 
dos Negócios da Justiça, subordinado direto do governador do Estado, a ramificação das delegacias 
em 1897 com a lei nº 522 passou-se a ter mais dois cargos 1º delegado auxiliar e 2º delegado 
auxiliar.  
38

 O respaldo para tal descentralização se encontrava no principio de desconcentração de poder para 
legislar sobre tais questões, definido desde 1889, na 1º Constituição da República, que instituiu que 
cada Estado da Federação era responsável pela organização policial da região sob sua jurisdição 
39

 Implantado pelo decreto lei 14.854 de 9 de julho de 1945, por Adhemar Pereira de Barros, que era 
Interventor Federal. 
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Percorramos pela gestação desses órgãos repressivos.  

A Delegacia Especializada de Segurança Pessoal investigava homicídios, 

infanticídios, abortos, suicídios, lesões corporais, latrocínios etc., ou seja, todos os 

casos que resultassem em morte, suas atribuições eram: 

 

A investigação e a repressão dos crimes contra a vida, de autoria 
desconhecida ou incerta, definidos nos artigos 121 a 137, 146 a 149, 
209 a 212, 248, 249, 267, 268, 270, 271, 157, § 3º., 213 e seguintes 
combinados com o artigo 223 do Código Penal. (...) Todos os crimes 
dolosos de morte, de autoria desconhecida ou duvidosa, sem 
atender ao móvel do crime ou capitulação do delito, são da 
competência desta Delegacia. As outras Delegacias devem prestar 
todo o auxílio para apuração dêsses (sic) crimes e que tenham 
relação com as respectivas Delegacias do Departamento de 
Investigações. Nem sempre, por ocasião do encontro do cadáver é 
possível estabelecer-se o móvel do crime, e êste (sic) poderia 
pertencer à Delegacia de Roubos, de Costumes, etc.. A fim de evitar 
essa incerteza e para que a autoridade policial que tomar 
conhecimento do delito prossiga até o final do inquérito, dados os 
conhecimentos que aufere do contacto (sic) direto com o local do 
crime e primeiras diligências, é que se atribuem à Delegacia de 
Segurança Pessoal todos os crimes dessa espécie, independente de 
sua posterior capitulação...(SÃO PAULO, 1945, p. 162-3)  
 

 

 A Delegacia Especializada de Investigações sobre Roubo averiguava os 

crimes contra a propriedade privada como arrombamento e furto qualificado, 

mantinha o levantamento de pessoas suspeitas. A Delegacia Especializada de 

Investigações sobre Furtos investigava roubo de objetos de pouco valor e de 

animais, furtos de simples ou de ínfimo valor e cuidava de um fichário com os 

possíveis suspeitos.   

 

Está estabelecido, pela unanimidade dos mestres da Criminologia, 
que essa modalidade de crime, que denominamos furto, representa 
bem o que chamamos de “pequena delinqüência”, ou “delinqüência 
primária”. Os que se desviam para essa anomalia de conduta nada 
mais são que iniciandos (sic), que aí podem permanecer 
infindàvelmente (sic) pela lei de hábito de apossar-se do que lhes 
não pertence, premidos muitos por uma depressão psicopática 
(sic). Mas, estão sempre à porta de umaeventualidade de cometido 
delito comum em indivíduos menores de idade e mais comum entre 
o sexo feminino, estes conhecidamente menos tendentes aos 
crimes de caráter violento, como o roubo... (SÃO PAULO, 1945, p. 
168) 
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A Delegacia Especializada de Fiscalização sobre Jogos agia em oposição  as 

contravenções de organizadores e praticantes de jogos, cujo critério de benefício 

resultasse apenas da sorte, excluídos desse rigor a loteria federal e as corridas de 

cavalos realizadas legalmente nos hipódromos.  

A Delegacia Especializada de Vigilância e Capturas possuía o encargo de 

prender, em todo o território do Estado, os condenados foragidos da justiça. Para 

cumprir essa diretriz detinha um Pelotão de Capturas da Força Pública, as seções 

de vigilância, capturas, menores, investigadores e de policiamento preventivo, 

escriturários, subchefes de investigadores, escrivães, cartório, delegado titular de 

classe especial, adjuntos e estagiários.  

A Delegacia Especializada de Repressão à Vadiagem vigiava e reprimia os 

espaços sociais em que havia uma intensa aglomeração de pessoas, como era 

usual estabelecia uma estrutura semelhante a das outras delegacias (delegado 

titular (classe especial), adjuntos, estagiários, escrivães, cartório, escriturários 

subchefes de investigadores, e arquivos de suspeitos). A seção de contravenções 

penais processava os acusados cuja infração se referia a vadiagem, possuía  um 

delegado chefe, cartório e subchefia dos investigadores. 

Enfim, a oitava divisão policial denominada Serviço de Proteção e Previdência 

incumbida de efetivar o assistencialismo do Estado aos desprovidos, analisaremos a 

função social que esse órgão cumpria naquela sociedade no item “O inimigo 

interno”. 40   

 

 

1.5 - Dos delegados das especializadas 

 

O Delegado Titular dessa pasta dirigia-se a qualquer localidade do estado 

quando fosse determinado pelo Secretário da Segurança Pública; distribuía os 

inquéritos aos seus subordinados e repreendia funcionários que não 

desempenhavam adequadamente suas obrigações.   

 Concomitantemente, o DOPS/SP recebeu do governo nacional outras 

instâncias, a Delegacia de Segurança Pessoal, a Delegacia de Ordem Política e 

                                                 
40

 Ver o segundo capítulo dessa dissertação. 
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Social, a Delegacia de Vigilância Geral e Capturas e a Delegacia de Investigação de 

falsidade e Costumes e Jogos, todos visando zelar pela ordem social.  

  

Mas tal aparato, (...) posto em funcionamento por pessoas, dirigido 
por autoridades, articulado com os governantes eleitos pelo voto 
direto e, além disto, tinha suas ações justificadas pela necessidade 
da manutenção da ordem e da segurança internas. É neste sentido 
que as ações destas delegacias se coadunam com a repressão 
perpetrada pelo aparato militar, assumindo ambos, o ideário do que 
virá a ser conhecido como a Doutrina de Segurança Nacional. 
(OLIVEIRA, 2008, p. 55) 

 

 No interior das especializadas funcionava ainda um Serviço Secreto, 

encarregado de apurar as suspeições, fundamentalmente as perseguições contra 

as mobilizações operárias. 

As atribuições das atividades exercidas por essas “especializadas” no 

período da redemocratização do país, portanto, entre 1946-1961, não sofreram 

qualquer tipo de restrição na definição do período do Estado Novo, conforme atesta 

o historiador Pedro Estevam da Rocha Pomar (2002). Pelo contrário, aponta ele, foi 

no contexto democrático que a polícia política avigorou suas competências. 

 Dentre as atribuições das Delegacias especializadas destacavam-se, 

conforme é do conhecimento comum, a do controle sobre a sociedade civil. O 

interessante é a extensão desse controle, que percorria desde as atividades festivas, 

até as vinculadas aos meios de comunicação, como rádios e alto-falantes, assim 

como controlavam a permanência dos estrangeiros no país, observamos uma 

semelhança no que se refere ao controle do armamento que também era uma das 

atribuições do Departamento de Ordem Política e Social, assim, expediam alvarás 

para o manuseio de explosivos, permissões para o uso de armas de fogo, 

autorizações para os programas de radiodifusão;atividades que envolvessem alto-

falantes e acompanhavam a permanência dos estrangeiros no país. No interior de 

todo esse controle, deveriam comunicar ao DOPS central “qualquer atividade de 

elementos comunistas, tomando as providências legais”. (PESTANA, 1959, p. 147-8) 

Nos municípios atuavam, em geral, subordinados diretos aos delegados, os 

subdelegados estagiários, suplentes e inspetores de quarteirão, os quais eram 

nomeados pelos delegados, cabendo-lhes fundamentalmente a vigilância sobre 

crimes e contravenções comuns, efetuando prisões em flagrante, contendo “ébrios e 

turbulentos” no quarteirão ou bairro, “comunicar ao Delegado todos os crimes ou 



58 

 

fatos ocorridos em seu distrito; pedir ao Delegado instruções, providências e auxílios 

de que necessitar”, mas, sobretudo, encaminhar casos para o setor especializado do 

DOPS, o Serviço Secreto (SS). (PESTANA, 1959, p. 147-8) 

 

 

1.6 - Como a articulação entre os diferentes órgãos se dava na prática 

 

 A articulação entre as diferentes instâncias dessa Secretaria da Segurança 

Pública se revelava, não apenas na análise das funções, atribuições e 

competências, mas também na formação dos policiais que o integravam.  Conforme 

o Manual que servia de base para os treinamentos dos policiais civis e militares, era 

necessário o “conhecimento dessa matéria para o policial ver  às partes em relação 

ao todo, como funciona cada órgão policial, qual a competência de cada um e o que 

cada um deve e pode esperar do outro”. (PESTANA, 1959, p. 32) 

 

As atividades policiais em São Paulo são, porém, multiformes e 
demasiado complexas para que alguém possa ocupar-se sòzinho 
(sic) de sua direção. Por isso mesmo, além dos auxiliares e dos 
agentes de execução, que se limitam a cumprir ordens, o Secretário 
da Segurança dispõe de outra categoria de colaboradores, que o 
representam e dividem com êle (sic) a responsabilidade de dirigir o 

serviço policial. (PESTANA, 1959, p. 74) 

 

É possível perceber a articulação estadual em praticamente todos os 

documentos elaborados pelos agentes. No ano de 1955  um dos relatórios do DOPS 

tratou de um balanço sobre a atuação do PCB, estes estariam em ampla atividade 

em todas as regiões do Estado de São Paulo (capital, interior, litoral); além dessa 

ponderação associava-se a participação em congressos de sindicalistas dos gráficos 

e têxteis, e conforme veremos ao longo desta dissertação, os têxteis foram os mais 

citados dentre os trabalhadores da atividade dos sindicatos dos Gráficos e dos 

Têxteis elaborado pelo DOPS, apontam que ambos eram orientados pelo PCB: 

 

Os comunistas estão em grande atividade em S. Paulo e no interior, 
especialmente em Santos, Campinas e Sorocaba no (...) a 
organização do Movimento Nacional Popular Trabalhista por ele (...) 
criando em Sorocaba, o Comitê Regional do PCB paulista, está 
dirigindo o referido movimento, o qual Luiz Gonzaga de Souza 
Ernesto Bastos Neto, Francisco Garcia Pinto, Antonio Martins, 
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Salvador Rosa e outros. Os comunistas estão trabalhando para 
enviar uma forte delegação de jovens paulistas para Varsóvia, afim 
de participar do V Festival Mundial da Juventude. Os sindicatos dos 
Gráficos e dos Têxteis de SP, estão colaborando com os “vermelhos” 
afim de enviar uma grande delegação juvenil a Varsóvia. Sábado 
último, as 21 horas, no colóquio, à Rua Vergueiro, 1568, de 
propriedade do Vereador professor Miguel Sigolo, teve lugar um ato 
público em homenagem à delegação de S.P. eleita para a 
Assembleia Mundial das Forças da Paz, que será realizada em 
Helsinky, Finlândia, de 22 a 29 de Junho para vindouro.41         
 

 Essa articulação fica bem clara, também no exemplo abaixo, do ano de 1957, 

não por acaso, um ano de intensas greves e atividades sindicais em todo o estado 

de São Paulo. 

 Nesse ano, uma das atribuições do DOPS foi a de mapear a configuração das 

cidades do Estado de São Paulo, do ponto de vista de suas atividades econômicas e 

populacionais. Para isso elaboraram um questionário que foi distribuído, da sede 

central do DOPS, a todas as Delegacias de cada cidade, os quais foram 

respondidos após a pesquisa local, efetuada pelos policiais. . Esses questionários 

correspondiam a um verdadeiro censo urbano e demográfico, com o nítido objetivo 

de traçar um perfil do grau de perigo que poderia ser atribuído a cada núcleo urbano.  

Foi sempre pelas respostas dadas pelos moradores das cidades que o DOPS 

central chegou as várias conclusões sobre o questionário enviado. Isto posto, vamos 

aos exemplos.   

Em 6 de outubro de 1957, o delegado de Suzano encaminhou  um relatório 

em resposta à uma solicitação do DOPS, conforme se deduz do cabeçalho que 

antecede as informações prestadas:  

 

Senhor Delegado. Tendo esta autoridade recebido por intermédio da 
Delegacia Regional de Polícia de Taubaté, através (sic) do ofício nº 
1.902/5 dois relatórios dessa Delegacia, sob nº 3 e 4, 
respectivamente, sirvo-me do presente para encaminhar à V.S. em 
anexo, as informações solicitadas em ditos relatórios, segundo os 
quesitos neles constantes. Prevaleço-me da oportunidade para 
reiterar à V.S os protestos de minha elevada estima e comunicação. 
O Delegado de Polícia, Dr. José Wilson Ricchetti. À S.S O senhor 
Doutor Delegado da Delegacia de Ordem Social. São Paulo.42 

                                                 
41

 Relatório n° 384, 13/06/1955. Resumo: “Informação Reservada” (Escrito na capa PCB caneta) 
Dossiê e prontuários temáticos (DPT), Comunismo, 1931 vol. 28-A. Ordem Social (OS), Fundo 
DEOPS, Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP).  
42

 O Delegado de Polícia, Dr. José Wilson Ricchetti. À S.S O senhor Doutor Delegado da Delegacia 
de Ordem Social, São Paulo, 6 de outubro de 1957. Secretaria de Estado dos Negócios da 
Segurança Pública. DPT, Delegacias do Interior (Suzano), OS, Fundo DEOPS, APESP. 
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As respostas da Delegacia de Polícia de Suzano, assim como todas as 

vigentes em cada cidade, demonstraram os objetivos do levantamento.  

 

DELEGACIA DE POLÍCA DE SUZANO. RESPOSTAS AOS 
QUESITOS FORMULADOS NO RELATÓRIO Nº3, DO DOPS: 

1. As principais lavouras do município são: batata ingleza (sic), tomate, 
repolho feijão, arroz, morango. 

2. Nos três anos anteriores as lavouras foram favoráveis, com exceção 
a de morango. 

3. Regular. As previsões das safras serão atingidas. Não houve 
fenômeno que prejudicassem as culturas. 

4. Neste município predomina a pequena propriedade, em grande 
maioria. 

5. O número de estrangeiros residentes na zona rural, de acordo com 
recenseamento de 1950, haviam 1.84 estrangeiros e 72 – 
naturalizados, entretanto, esta autoridade pode adiantar que até a 
presente data o dado acima foi acrescido de 50%. 

6. Predomina o elemento japonês, com 70%. 
7. Não é do conhecimento desta autoridade propaganda extremista nas 

classes rurais. 
8. Prejudicado. 
9. Prejudicado. 
10. Não existe nenhum núcleo da União dos Lavradores e Trabalhadores 

Agrícola do Brasil. 
11. Prejudicado. 
12. Prejudicado. 
13. Os trabalhadores rurais deste município, são os próprios donos das 

terras, pois, predominando a pequena propriedade e a maioria dos 
lavradores tendo sua lavoura mecanizada, desenvolvem suas tarefas 
com muita facilidade e rapidez. O elemento japonês domina grande 
maioria das propriedades deste município e segundo duas crenças e 
modo de agir, não empregam o elemento nacional a não ser em 
especialíssimos casos, assim, a família japonesa constituída no 
marido, mulher e filhos, trabalham na terra em que são donos. Os 
poucos elementos nacionais radicados na zona rural, levam uma 
vida poderíamos considerá-la como miserável, recebendo salários 
que mal chega para o sustento próprio e de sua família, 
predominando nesse grupo o analfabetismo. Ocorre que procuram 
os elementos nacionais à procura de exercerem o trabalho em 
olarias, pois, assim tem a faculdade de ganharem por tarefa. 
 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA. DELEGACIA DE 
POLÍCIA DE SUZANO. RESPOSTAS AOS QUESITOS 
FORMULADOS NO RELATÓRIO nº4, DO DOPS: 

1. Neste município existem as seguintes fábricas: Fiação e Tecelagem 
São Paulo S/A. indústria têxtil, havendo 430 operários; Cia. Suzano 
de Papel e Celulose – indústria de papel e papelão, com 250 
operários; Fongra S/A.  –industria química (em organização), com 
400 operários; Tecelagem de Sedas Lavínia – indústria têxtil, com 65 
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operários; Tecelagem de Sedas Brasil – indústria têxtil, com 25 
operários; Sovis S/A – indústria de bebidas; com 145 operários; 
Cerâmica Suissa, - com 20 operários e grande número de olarias 
espalhadas por todo o município, tendo em média 4 operários cada 
uma.    

2. Neste município há aproximadamente 2.500 operários. 
3. Os operários das indústrias deste cidade acomodam-se à doutrina 

política vigente no país. 
4. Não tem havido caso de descontentamento público por parte dos 

operários. 
5. A presença do elemento comunista nesta cidade é negativa, - pois se 

existe, não se deixou transparecer. 
6. Prejudicado. 
7. Prejudicado. 
8. Existe nesta cidade um único sindicato – Sindicato dos 

Trabalhadores na Indústria e Tecelagem de Suzano, sito à Rua 
Presidente Rodrigues Alves nº 16. 

9. João Gonçalves – presidente, filho de Antonio Gonçalves – 
presidente, filho de Antonio Gonçalves e de Maria da Conceição, 
brasileiro, casado, operário da Tecelagem de Sedas São Paulo S/A. 
filiado ao P.S.P.; Silvio Nunes Martins – Secretário filho de Alberto 
Nunes Martins e de Nair Ferreira Martins, brasileiro, casado, 
operário, da Tinturaria e Estamparia de Tecidos Suzano; Waldemar 
Papais – Tesoureiro, filho de Miramar Papais e de Maria Carolina 
Papais, brasileiro, casado, operário da Tinturaria e Estamparia de 
Tecidos Suzano, àquele filiado ao P.T.B. e este última ao P.S.P. 

10. Não há, ao que estamos informados, qualquer influência extremista 
no seio do sindicato acima. 

11. Não. 
12. Prejudicado. 
13. Prejudicado. 
14. Não é do nosso conhecimento a estada neste município de 

elementos comunistas de São Paulo ou de outras localidades. 
15. Não. 
16. Prejudicado. 
17. Não. 
18. Prejudicado. 
19. Não. 
20. Que seja do nosso conhecimento não. 
21. Não. 
22. Neste município predomina o elemento radicado no campo, 

entretanto, com o recente aparecimento das indústrias está-se 
formando um grupo mais ou menos numeroso de operários de 
indústria que exercem atividades em outros municípios, 
principalmente o da capital do Estado. Este fato deveu pelo baixo 
custo de vida desta cidade, tal como alugueres de casas, 
alimentação etc. e aproximadamente da capital.Assim, nesta cidade 
está-se formando uma sociedade, pois até o momento o grande 
número dos habitantes reside  pouco tempo, não havendo, portanto 
o necessário período à formação de uma sociedade propriamente 
dita. Como pode-se deduzir pelo o que acima foi exposto, o nível 
intelectual e econômico da população é baixo. A criação de um 
ginásio local é fato muito recente, havendo também no perímetro 
urbano dois grupos e havendo escola de especialização, o que pode-
se concluir do grau de cultura dos munícipes. Com o recente outro 
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industrial o homem do campo tem ocorrido com freqüência à 
habilitação dos empregos nas fábricas, estaria ganhando um salário 
bem maior ao que ganhava com empregados das lavouras e com 
menor tempo de serviço. Nêsse panorama com os donos de fábricas. 

23. Não existem sindicatos patronais nesta cidade. 
24. Prejudicado. 
25.  Com relação aos meios ferroviários, esta autoridade muito pouco 

tem a adiantar, pois, a estação ferroviária desta cidade acasala em 
seu quadro funcional um número muito pequeno de funcionários e 
segundo nossas observações não há simpatizantes dentre eles, do 
comunismo. Com relação ao número de funcionários, deve-se 
atender ao fato de que a ferrovia concorre quase que somente ao 
transporte de passageiros, mesmo sendo muito pouco o transporte 
de cargas, que é feito através de caminhões, como dado elucidativo, 
podemos adiantar que nesta Delegacia foram registrados, no 
presente exercício e até a presente data, 280 (duzentos e oitenta) 
veículos de carga. 

26. Existem nesta cidade 7 (sete) estabelecimento bancários e que são 
os seguintes: Banco Mercantil de São Paulo S/A., sendo gerente o 
senhor Wilson Vicelli; Banco Moreira Sales S/A., sendo gerente o 
senhor Ubirajara Jarbas de Souza; Banco Brasileiro de Descontos 
S/A., sendo gerente o senhor Alvaro Tanaka; Banco Agrícola Sul 
Oriental Ltda., sendo gerente o senhor Tome Horigome; Banco 
América do Sul S/A, sendo gerente o senhor Shigeharu Taguchi; 
Banco Irmãos Guimarães, sendo gerente o senhor Teruo Ando e 
finalmente Banco Popular do Brasil S/A., sendo gerente o senhor 
Isamu Fujimoto. Como se pode depreender da relação acima, o meio 
bancário nesta cidade é relativamente grande, contando cada um 
dos estabelecimentos, em média, cinco funcionários, não havendo 
nesse meio, elemento notório comunista ou simpatizante do credo 
vermelho. 

27. Não há firmas neste município que lidem com explosivos. 
Prejudicado.43 

 

Como podemos perceber mapeiam-se as atividades produtivas na zona rural 

e na zona urbana, os tipos de habitantes, particularmente sua mobilidade migratória 

e se são imigrantes ou não, sua composição familiar e seu  cotidiano. No citado caso 

de Suzano, destaca-se que na zona rural predominavam os japoneses como 

pequenos proprietários agricultores, portanto, haveria pouca probabilidade de 

agitações sociais, dado que, como imigrantes, conseguiam dali tirar seu sustento. 

Constatamos ainda que embora estes contassem com empregados nacionais e que 

viviam em condições de miserabilidade, não havia indícios de organização sindical.  

Já na zona urbana, constatam que o crescimento das atividades industriais estava 

atraindo operários em busca de melhores condições de sobrevivência, o que, se 

                                                 
43

Comunicado preparado por: S-O.G, nº 437 Resumo: “Agitação na Câmara Municipal desta Capital”, 
14/06/1956 . DPT, Delegacias do Interior (Suzano), OS, Fundo DEOPS, APESP. 
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deduz que não haveria com que se preocupar. Particularmente não haviam indícios 

de atividades sindicais que aglutinassem os trabalhadores ferroviários, ou os 

bancários (apesar da atividade bancária estar em franca expansão na cidade). Mas 

havia um sindicato, o dos Trabalhadores na Indústria e Tecelagem de Suzano. 

Embora não houvesse indícios da vinda de comunistas para a região, toda a 

diretoria do sindicato foi devidamente anotada, assim como o endereço da sede. 

Nota importante: não havia indícios de pessoas com explosivos. 

É possível, a partir desses relatórios, mapear toda atividade rural e urbana do 

Estado de São Paulo e proceder um estudo relativo ao  tema, o que não seria 

possível nessa dissertação, desse modo   situarmos apenas como um exemplo do 

tipo de controle e vigilância integrada que se processava no período. 

Portanto, fazia-se necessário controlar as regiões e o seu devido panorama 

político, econômico e social, inclusive, como ocorre com Suzano, onde prevalecia a 

pequena propriedade e a produção de hortaliças, sendo assim era necessário 

pontuar a atuação dos imigrantes e a existência de algum tipo de organização 

sindical. 

Todas as instâncias da polícia tinham o dever de prestar as informações 

requisitadas, o que era considerado função auxiliar do Secretário de Segurança 

Pública, ou seja, era “a extensão pessoal de sua autoridade”, particularmente do 

Chefe do Gabinete o qual, muitas vezes, acumulava o cargo de secretário 

 

Todos os órgãos pertencentes à Secretaria da Segurança Pública 
(eram) obrigados a prestar, prontamente, ao Departamento de 
Administração – às respectivas Divisões e à Consultoria Jurídica-, as 
informações que, em objeto de serviço, lhe (fossem) solicitadas. 
(PESTANA, 1959, p.85) 

 

Tal centralização faz com que “caiam por terra” as interpretações que isentam 

os dirigentes do estado da responsabilização sobre os atos cometidos pelos policiais 

que executam as ações de repressão, já que tudo emanava dos órgãos centrais e, 

portanto, advinha de decisões sobre as questões públicas.   

  A principal assessoria do Secretário de Segurança era o Conselho de Polícia 

Civil. Este o auxiliava na tomada de decisões sobre as políticas públicas na área e 

que também detinham os o poderes para propor e executar reformas na estrutura, 

assim como lhe competia cuidar das questões relativas aos funcionários que 

integravam seus quadros. Esse era um órgão auxiliar do Secretário, instituído pelo 
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artigo 39 da Lei nº 199 de 1948 e era composto por sete membros: o Secretário da 

Segurança Pública (presidente) e seis conselheiros, todos nomeados pelo 

governador. Competia-lhe cuidar de toda a tramitação processual e o julgamento 

final dos inquéritos instaurados contra policiais acusados de cometer infrações, 

fossem estas contra a corporação, ou fossem no cumprimento de atividades fins, ou 

seja, no policiamento e na busca da segurança nas ruas e do patrimônio privado e 

público. (PESTANA, 1959, p. 96) Além disso, com reservas, pode-se dizer que 

tinham também a incumbência do que seria hoje o setor de recursos humanos de 

uma empresa. Portanto, o fórum privilegiado, representado pela possibilidade de 

indiciamento e julgamento pelos próprios pares, não foi instituído apenas no período 

ditatorial de 1964, ou se restringia a um direito concedido apenas às forças armadas 

da caserna, conforme se deduz da leitura de historiadores que se dedicam ao 

estudo da repressão nos períodos ditatoriais. Desse modo: 

 

Para uma compreensão ampla e concreta do que consistiu a Justiça 
Militar no Brasil é necessário situá-lo dentro de um conjunto muito 
maior, que foi o sistema repressivo estruturado pela ditadura 
brasileira, desde os primeiros meses do golpe. Considera-se a 
Justiça Militar como integrante do sistema repressivo da ditadura, 
que se apresentou como fachada legal para a perseguição e a 
punição dos seus opositores. A formação de processos baseados em 
inquéritos que tinham como principal prova as confissões baseadas 
em torturas, o fato dos juízes fazeres “vista grossa” para as 
denúncias de tortura feitas pelos presos políticos durante os 
interrogatórios nas auditorias militares, e, inclusive, as denúncias de 
tortura nas próprias auditorias são elementos que inserem a Justiça 
Militar entre os mecanismos repressivos da ditadura. (ALVES, 2009, 
p. 57) 

 

 

1.7 - Delegados de Polícia – uma peça chave na hierarquia 

 

 Conforme já vimos, a alta cúpula da Segurança Pública era composta pelo 

Secretário da Segurança Pública, pelos Delegados de Polícia (escalonados em sete 

classes: auxiliar, especial, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª), seus Suplentes, os Subdelegados e os 

Inspetores de Quarteirão que se diferenciavam em suas atribuições conforme o nível 

hierárquico.  

 Uma figura central nesta hierarquia eram os Delegados de Polícia. Para o 

exercício da função tinham de ser bacharéis em direito o que lhes conferia uma 
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autoridade a mais, além da hierárquica. Essa formação, não era exigida para os 

seus subordinados, assim os colocava pari passu com advogados, juízes, 

procuradores e promotores, ou seja, a elite do sistema de segurança. Contudo , era 

ele, fundamentalmente, quem direcionava as investigações. Além disso, eram  quem 

articulava  toda a base do sistema aos poderes centrais. 

 Mas havia uma grande diversidade de delegados distribuídos na estrutura do 

sistema, considerando, além do salário, o nível hierárquico e as responsabilidades.  

 Do ponto de vista hierárquico, eram graduados em sete classes e em linhas 

gerais suas funções eram as de: 

 

Autuar em flagrante; instaurar inquéritos policiais; processar as 
contravenções; policiamento das ruas, praças, reuniões públicas, 
casas de espetáculos, praças de esporte etc.; regulamentar tráfego 
de veículos e pedestres na via pública; fiscalizar o porte de armas; 
vigilância sôbre (sic) os indivíduos suspeitos; custódia dos ébrios, 
mendigos, viciosos, loucos perigosos, turbulentos etc”. (PESTANA, 
1959, p. 76) 
 

 A lei estadual nº 522, de 1897 determinou: 

 

(...) em cada município do Estado haveria um Delegado de Polícia, 
exceto no da Capital, em que foram conservados os cinco existentes, 
com atribuições cumulativas. Criou ainda dois cargos de Delegados 
especiais que auxiliaram o Chefe de Polícia na direção do serviço 
policial do Estado e teriam a denominação de 1º e 2º Delegados 
Auxiliares. (PESTANA, 1965, p. 282) 

 

Os cargos das delegacias de cidades de pequeno porte, no interior do Estado, 

eram ocupados pelos iniciantes na carreira, os denominados delegados de quinta 

classe.44  

Todos os profissionais colaboravam com as investigações do DOPS, ao qual 

competia, entre outras, o policiamento preventivo. O delegado destacava 

investigadores nos espaços de lazer como cinemas, bailes, competições esportivas, 

festas públicas, nas estações ferroviárias e rodoviárias, nos mercados, nas feiras, 

nas eleições, mantinha atualizado um cadastro dos habitantes do município e 

                                                 
44

 Esta era a classe inicial da carreira de delegado de polícia, suas atribuições foram especificadas 
pelo autor no sentido de difundir as informações para os alunos da Escola de Polícia de São Paulo. 
(PESTANA, 1959, p.141-151; p. 207). 
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organizava um destacamento permanente nas vias públicas para organizar o 

tráfego.  

Os agentes alocados no DOPS eram informados pelos delegados de quinta 

classe sobre os acontecimentos das cidades do interior do Estado de São Paulo, 

como por exemplo, a realização de comícios, manifestações e greves. O 

Departamento encaminhava agentes da capital para o interior no sentido de reforçar 

o policiamento nos momentos em que era deflagrada qualquer mobilização, como 

uma greve em algum município. Nessas ocasiões, elaboravam relatórios sobre a 

descrição dos oradores, a súmula dos discursos, o público presente, os resultados 

das deliberações, enfim monitoravam todas as atividades políticas, particularmente 

as do PCB. As Delegacias Regionais cumpriam a função de intermediar a relação 

entre os delegados alocados no interior do estado e as instâncias superiores como 

os delegados auxiliares.   

 Os Delegados Auxiliares eram diretamente subordinados ao Secretário da 

Segurança Pública, ou seja, era o dirigente superior das Divisões Policiais. Os 

delegados auxiliares ou divisionários tinham “essa denominação porque eram 

“auxiliares da ação direta” do Secretário da Segurança Pública”. (PESTANA, 1965, p. 

68) Ou seja: 

 

O Secretário da Segurança é superior hierárquico de tôdas (sic) as 
autoridades policiais. Os Delegados Auxiliares têm (sic) ascendência 
com relação a tôdas (sic) as autoridades de sua Divisão; Os 
Delegados Regionais são superiores a tôdas (sic) as autoridades de 
região policial. Idêntica é a situação dos Delegados em geral, com 
relação aos inspetores de quarteirão do seu distrito. Em qualquer 
desses casos a autoridade superiora tem a faculdade de intervir no 
serviço da autoridade inferior, ou para modificar-lhe a orientação ou 
para avocar o caso. Essa faculdade constitui nova modalidade de 
competência a que se dá o nome de competência em razão do grau 
hierárquico. (PESTANA, 1965, p. 79) 

 

Os agentes do DOPS que atuavam nas delegacias espalhadas por todo o 

estado eram subordinados diretos dos Delegados Auxiliares, e solicitavam 

orientações de seus superiores, havendo, portanto, pelo menos em âmbito estadual, 

um intenso intercâmbio de informação, no sentido de uma efetiva atuação conjunta. 

A tramitação constante e intensa de relatórios, boletins, pedidos de informações, 

dossiês, gerava um emaranhado de circunstâncias no sentido de referendar a 

suspeição, conforme as orientações recebidas dos órgãos centrais. Cada 
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engrenagem do sistema desempenhava uma função na violência institucional, que 

rumava  da vigilância, à punição, coação, perseguição até o aprisionamento.  

Abaixo dos delegados auxiliares estavam os Delegados Regionais 

responsáveis pelo monitoramento das diligências de um agrupamento de 

delegacias, com sede no município que existisse pelo menos uma fábrica. Possuíam 

a função de orientar os delegados de sua região. Todos os delegados tinham as 

seguintes atribuições: 

 

Autuar em flagrante; instaurar inquéritos policiais; processar as 
contravenções; policiamento das ruas, praças de esporte, etc., 
regulamentação e direção do tráfego de veículos e pedestres na via 
pública; fiscalização do porte de armas; vigilância sôbre (sic) os 
indivíduos suspeito, custódia dos ébrios, mendigos, viciosos, loucos 
perigosos, turbulentos, etc. (PESTANA, 1965, p. 76) 

  

Observamos que a responsabilidade pelo funcionamento das delegacias 

recaía sobre os delegados municipais, últimos na escala hierárquica. Eles 

organizavam todo o expediente interno da delegacia, e tomavam todas as decisões 

administrativas que iam até minúcias como a organização do arquivo e da biblioteca. 

Também eram eles quem organizavam e coordenavam o policiamento preventivo 

nas ruas, nos cinemas, nos mercados, feira, investigava os novos habitantes do 

município, expediam alvarás mensais para as atividades culturais, exigiam dos 

proprietários de hotéis e pensões um livro de registro de hóspedes. Esses relatórios 

de fiscalização dos hotéis e pensões, por exemplo, eram encaminhados à Seção de 

Hotéis do Departamento de Investigações, órgão responsável também pela 

organização do trânsito no município, do destacamento da Força Pública, das 

cadeias e prisões. Quando necessário, este solicitava, por intermédio da Delegacia 

Regional, auxílio às Delegacias Especializadas que enviavam delegados ou 

investigadores para o município.  

Como podemos observar, os serviços dos delegados alocados no interior se 

comunicavam diretamente com o DOPS. 

 

A atividade repressiva é realizada através do inquérito policial, do 
processo das contravenções e de outras medidas estabelecidas no 
Código de Processo Penal. A atividade preventiva e os encargos de 
chefia da repartições e outras atribuições burocráticas são 
multiformes, não obstante a soma geral dêsses (sic) serviços não 
seja elevada. Em contraste com o município da Capital, onde os 
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Delegados contam com o auxílio direto de diversos órgãos 
especializados, os municípios do interior têm (sic) todos os serviços 
policiais centralizados, nas respectivas delegacias, que em alguns 
casos servem apenas como intermediárias em relação aos órgãos 
especializados. (PESTANA, 1965, p. 170) 

 

As ações repressivas eram exercitadas conforme orientação do DOPS e a 

legislação previa suas atribuições: os delegados especificavam anualmente o local 

onde eram permitidos os comícios; comunicavam as ocorrências que fossem da 

competência do DOPS; reforçavam o policiamento nas greves tanto em seu 

município como nos municípios vizinhos. Embora todos os policiais pudessem 

exercer tais atividades de espionagem e repressão em muitas dessas delegacias 

eram exercidas por agentes especiais, ou seja, pelos agentes do Serviço Secreto 

(DOPS/SS). 

Nos municípios onde havia maior concentração de trabalhadores, 

particularmente operários, as delegacias do interior contavam ainda com uma 

espécie de supervisão, ou seja, delegados auxiliares diretamente vinculados ao 

DOPS que não só os orientava como também fiscalizava suas funções. 

 

 

1.8 - A prática da repressão nas greves de 1957 

 

A greve de 1957 foi, durante muitos anos, uma referência para o movimento 

operário em São Paulo e também no Brasil pelas características adquiridas. 

Conforme Benevides, “foi uma tentativa de editar um movimento de várias 

categorias no estado, unificando suas campanhas salariais”. (BENEVIDES, 1989). 

Sua tese, conforme ela mesma aponta, destoa da de Leôncio Martins Rodrigues 

(1966) e a do militante do PCB, Juarez Brandão Lopes (1964) que lhe atribui uma 

nova ordenação sindical no período. Para o primeiro, este movimento marca uma 

virada nas posições sindicais, que deixa de lado o Estado, passando a negociar 

diretamente com os empresários, isto é, com o capital. Já para o segundo, a greve 

denota mudança, mas, além disso, demonstra a força das organizações de base, 

particularmente as do PCB junto ao operariado, as voltas com rupturas internas 

entre lideranças e a cúpula nacional do Partido.  
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A greve foi iniciada pelos trabalhadores da Companhia Brasileira de Materiais 

Ferroviários (COBRASMA) exatamente em 1957, quando se associaram a Rockwell 

Spring and Axle Co. (mais recentemente denominada North American Rockwell 

Corporation), constituindo uma nova companhia, a Cobrasma Rockwell Eixos S.A.45 

Os operários lutavam como em todas as outras greves, – sobre este assunto 

trataremos nos próximos capítulos –, por “melhores condições de trabalho, 

diminuição dos índices de acidentes de trabalho e pagamento do adicional de 

insalubridade para vários setores da produção, como a fundição”. Estudos mais 

recentes (NEGRO; FONTES, 2009) demonstram como esta se estendeu a outras 

empresas tais como: Indústria Sul-Americana de Máquinas (Isam), Elevadores Otis, 

Pirelli, Fichet, stic, Lidgerwood, Aço Villares, Companhia Industrial de Material 

Automobilístico (Cima), General Eletric (GE) e Cofap, P. Saby, Laminação Nacional 

de Metais (LNM) e Alumínio Brasil, Rhodia, GE, Otis, CBC, Atlantis, Fichet e 

Refinaria de Petróleo União, Refinaria de Capuava, os quais ressaltam a ação dos 

comitês das empresas, com líderes eleitos pelos próprios operários em assembleias, 

recebendo assim carteirinha de delegados e dirigentes — de células e comitês 

fabris, fornecidas pelos sindicados.  

 

Em 1957, os piquetes extrapolaram em muito a dimensão prevista 
pelos próprios sindicalistas e chegaram a reunir milhares de 
operários e operárias, tomando conta das ruas de São Paulo. Eram 
“dezenas e dezenas de piquetes naturais”, recordou um antigo 
militante do Sindicato dos Vidreiros de São Paulo. Surpreso com o 
fenômeno, o jornal comunista Notícias de hoje noticiava: “os piquetes 
(...) surgem agora de toda a parte, por iniciativa própria dos 
operários. (NEGRO; FONTES, 2009) 
. 

 

Tais estratégias já haviam sido adotadas na Greve dos 300 mil, cujos comitês, 

ainda conforme Negro, “estendiam as lutas dos trabalhadores”, os quais “se valiam 

dos piquetes para expressar os laços de unidade vigentes em suas rodinhas, 

comitês e ajuntamentos, assim como em outras formas de associação – estendidas 

pelos bairros e os mais variados clubes não sindicais. Em certas ocasiões, os 

piquetes atemorizavam os observadores e eram chamados de esquadrões 

voadores; em outras, evoluíam como incontido carnaval. Desfilavam carros de som, 

                                                 
45

 A História da Cobrasma. Site da Câmara Municipal de Osasco. 
http://www.camaraosasco.sp.gov.br/osasco/industrias/index7.htm. Acessado em 12 de outubro de 
2011. 

http://www.camaraosasco.sp.gov.br/osasco/industrias/index7.htm
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se ornavam com estandartes – dos sindicatos e da pátria brasileira –, eram 

comandados por “chefes” e prestigiados por “amigos”. Esses últimos podiam ser 

militares de linha nacionalista e lideranças trabalhistas que “iam a frente, como um 

abre-alas para mitigar as animosidades dos pelotões de choque e das guardas e 

chefias das firmas”. Assim, continua o autor, a greve dos 400 mil, denominação dada 

a esta greve de 1957, contou até com a presença do “General Gentil Falcão e 

Porfírio da Paz, para grande preocupação dos agentes do DOPS que estavam  

presentes em todos os movimentos, elaborando relatórios, além da repressão 

exercida pela Força Pública. Negro relata ainda a repressão a um dos piquetes que 

havia saído de Santo André dirigindo-se a São Caetano, passando por várias 

fábricas e a outro que partira da Vila Prudente. (NEGRO, 2005) 

O aumento das atividades repressivas também é atribuído às lutas, pois essas 

ocorrem em um momento em que são chamadas eleições municipais, após muitos 

anos de ditaduras e formas de governo congêneres.  

 

Em relatório redigido no ano de 1957, o DEOPS apontou para a 
necessidade de instalar uma seção de recortes na delegacia. O 
Serviço Secreto adquiriu novos arquivos, intensificou o trabalho 
investigativo, sendo as suas instalações transferidas para o último 
andar, a fim de evitar contato com pessoas estranhas ao órgão. O 
laboratório fotográfico também foi ampliado e a estação de rádio 
transmissão remodelada, passando a estabelecer ligações com as 
estações de polícia das principais capitais européias e americanas, 
além de vários estados brasileiros. O Serviço de Vigilância, que 
segundo o DEOPS, “gozava de inexplicável autonomia”, voltou a ser 
subordinado a Delegacia de Estrangeiros. Os chamados ‘bicos’, de 
que gozavam inúmeros funcionários, foram reduzidos. A Delegacia 
de Ordem Política e a de Ordem Social passaram a registrar as suas 
atividades em arquivos próprios para auxiliar as delegacias. 
(CORRÊA). 

 

É um exemplo os documentos que tratam dos trâmites sobre a greve, que 

fora deflagrada em 7 de outubro de 1957 “a qual se estendia até este município” 

(Suzano), em resposta ao solicitado pelo Delegado do DOPS  de São Paulo, ao 

delegado de Suzano.46 Refere-se tal documentação à greve de outubro de 1957, 

que, conforme o relatório, “a greve deflagrada pelo operariado da capital do Estado, 

                                                 
46

 Ofício do Delegado de Polícia (Dr. José Wilson Ricchetti), de Suzano, ao Delegado da Delegacia 
de Ordem Social. Departamento de Ordem Política e Social (SÃO PAULO). Fundo DEOPS, Arquivo 
Público do Estado de São Paulo. Dossiê e prontuários temáticos Delegacias do Interior (Suzano). 
Delegacia de Polícia de Suzano. 07/11/1957. 
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que (tivera) seu início dia 14 do corrente e seu término dia 24”, atingira as indústrias 

da de Suzano cidade em cheio, deflagrando-se para as nove fábricas existentes na 

cidade, ou seja, “as indústrias Têxteis – 4 em Suzano e 1 em Poá; Indústrias 

Químicas – 1 em Suzano; Indústria de Vidro – 1 em Suzano; Indústria de Papelão – 

1 em Suzano; Indústria de Tijolos Refratários 1 em Poá”. 

  

As indústrias mais atingidas pela greve, como não poderia ser de 
outra maneira, foram as indústrias têxteis e indústria de vidros, a 
saber: Fiação e Tecelagem São Paulo S/A ., com 430 operários; 
Tecelagem de Sedas Lavinia, com 65 operários; Tecelagem de 
Sedas Brasil, com 25 operários ; Indústrias de Vidros Sevis S/A., 
com 145 operários, isto nesta cidade e, em Poá, Brasilana S/A. com 
45 operários.  
Embora o ambiente no meio operário fosse contrário à paralização 
(sic) de trabalho nas fábricas, piquetes paradistas vindos de São 
Paulo e de Mogi das Cruzes, deram algum trabalho, porém, sem que 
tivesse havido resistência por parte destes, quando se da nessa 
interferência, cedendo em alguns casos, diante da presença dos 
policiais, em outros, através de interferência verbal desta autoridade, 
solicitando que se mudassem de modo de preceder e se retirassem 
das imediações das fábricas. 
Um fato que nos chamou a atenção é o dos piquetes paradistas 
encontrarem-se pessoas residentes nesta cidade e alheias ao meio 
operário. Embora, onde, digo o ambiente durante os dias da greve 
em São Paulo, aqui estivesse um pouco carregado, diante da 
presença dos piquetes como acima foi relatado, não houve uma 
única depredação, como também não houve necessidade de 
recorrermos à violência para manter a ordem, não chegando as 
fábricas precisarem parar os seus trabalhos habituais. Esta 
autoridade congratula-se com o Comando de Fôrça Pública da 1ª 
Cia, Independente, que não poupou esforces em nos prestar o 
auxilio possível. Suzano, 31 de Outubro de 1957 O delegado de 
Polícia (Dr. José Wilson Ricchetti).47 

 

 

                                                 
47

Relatório sobre movimento grevista, 31/11/1957, assinado pelo Delegado de Polícia Dr. José Wilson 
Ricchetti, Delegacia de Polícia de Suzano. DPT, Delegacias do Interior (Suzano), OS, Fundo DEOPS, 
APESP. 
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CAPITULO II: POLICIAMENTO/REPRESSÃO NA CAPITAL E NO 

INTERIOR 

A extensão e complexidade do policiamento/repressão na capital 

 

 

A 1º Divisão centralizava o policiamento da região metropolitana de São 

Paulo, polo industrial e comercial, e era constituída por uma série de órgãos, embora 

abrangesse uma pequena extensão territorial: São Paulo (capital), Santo André, São 

Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Barueri, Cotia, Franco da Rocha, 

Guarulhos, Itapecerica da Serra, Mairiporã e Santana do Parnaíba. A justificativa da 

instauração de tal complexo para exercer a “segurança pública” é bastante 

esclarecedora da ideologia que norteava este sérico, conforme se observa na 

citação abaixo, contida no Manual de trabalho dos policiais. 

 

A Capital do Estado tem uma vida bem diferente de todo o interior, 
porque é a metrópole, a sede do Gôverno (sic), o centro industrial e 
comercial, de atração e convergência. Os estabelecimentos de 
ensino superior, técnico, secundário estão concentrados nesse 
município e em seus arredores; é a sede das organizações culturais, 
sociais e políticas, das grandes clínicas e hospitais. No seu território 
vivem, aproximadamente, três milhões de habitantes o que 
representa ¼ da população de todo o Estado e, sendo assim 
densamente povoado, é necessário um maior número de órgãos 
policiais a fim de fazer face a uma criminalidade urbana, fraudulenta 
e experiente, maneirosa e intensa. (PESTANA, 1959, p.97-8) 
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9ª Figura: “Mapa dos municípios pertencentes a Região da Capital (Primeira Divisão Policial).” 

PESTANA, op. cit., p. 98. 
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Desde os anos 40, a cidade de São Paulo passava por muitas mudanças, 

decorrentes da expansão urbana, do processo de imigração e migração, do 

desenvolvimento industrial. A partir dos anos 50 houve a consolidação dos bairros 

periféricos, principalmente na zona leste, onde nordestinos se instalaram em regiões 

afastadas do centro da cidade, ainda sem infraestrutura básica de redes de esgotos 

e saneamento, assim como transportes, escolas e postos de saúde. Portanto, não é 

de se estranhar que, desde 1930 a 1960 as principais reivindicações dos habitantes 

destas regiões fossem por melhores condições de vida, respeitabilidade e moradia 

digna. Como aponta o historiador Paulo Roberto Ribeiro Fontes.  

 

Na verdade, a precariedade em termos de serviço e equipamentos 
urbanos da maioria destes loteamentos implicou numa transferência 
de responsabilidade e custos relativos a estes empreendimentos 
para uma eventual ação futura da própria prefeitura e órgãos 
públicos, causando gigantescos problemas em termos de 
planejamento urbano. (FONTES, 2002, p. 111) 

  

O controle das demandas sociais particularmente as urbanas se estende a 

todo o século XX. No período analisado o Estado usou a seguinte estratégia São 

Paulo foi dividido em regiões, conforme já aludido acima. A capital correspondia à 1ª 

e Santos à 7ª Divisão, compondo um total de 20 regiões. (PESTANA, 1959, p. 91-3) 

O interior do Estado correspondia à 2ª e a 3ª Divisões Policiais que estavam 

subdivididas em 18 regiões, conforme se vê no gráfico abaixo.   
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10ª Figura: “Gráfico das Divisões Policiais”. PESTANA, 1959, p. 90. 

 

 

11ª Figura: Mapa: “Território do Estado de São Paulo dividido em quatro áreas correspondendo a quatro 

Divisões Policiais.” PESTANA, 1959, p. 92. 
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 Percebemos que na cidade de São Paulo, até a década de 50 existiam vinte e 

duas Circunscrições Policiais, cuja partilha para o policiamento seguia  o movimento 

em espiral de crescimento da cidade, sendo iniciado de seu ponto mais central, cuja 

relação se encontra no anexo 2.(PESTANA, 1959, p. 102-118) 

Cada circunscrição contava com um delegado de polícia de primeira classe, 

escrivães, investigadores, carcereiro, subdelegados e dois estagiários de polícia e 

destacamento da Força Pública ou Divisão da Guarda Civil, a atual Polícia Militar, 

definidas por uma extensão geográfica, administradas pelas Delegacias de Polícia. 

Encontramos esta particularidade também no município de Santos que abrigava 

cinco delegacias.  

Apenas uma Delegacia de Polícia para atender os múltiplos 
problemas policiais apresentados pela Capital, em virtude do seu 
grande número de habitantes, seria insuficiente. Atendendo a êsse 
(sic) crescimento vertiginoso, o município da Capital foi sendo 
dividido, progressivamente, em setores, e, em cada um dêles (sic), 
localizou-se uma Delegacia de Polícia. Essas subdivisões do 
município chamam-se Circunscrições policiais e são em número de 
22, segundo dispõe a Lei nº 1.044 de 1951, reorganizou as divisas 
das circunscrições e estabeleceu as respectivas subdelegacias. 
(PESTANA, 1959, p. 100) 

  Ao Delegado de Circunscrição competia instaurar inquérito policial, 

encaminhar os casos as delegacias especializadas como o DOPS, reprimir os 

delitos previsto na legislação, organizar o destacamento da Força Pública (FP) ou a 

Guarda Civil (Polícia Militar) para que o serviço de vigilância,  ronda e organização 

de um cadastro de criminosos em sua região. (PESTANA, 1959, p. 100) 

Ainda segundo Battibugli, apesar da importância que a Polícia Civil 

desempenhava nesse período, seus órgãos eram a base da Secretaria de 

Segurança Pública (SSP), e insistentemente as autoridades da Força Pública 

(polícia militar) reivindicavam autonomia, não aceitando o direcionamento do 

policiamento.  

A FP era a maior corporação policial do Estado nesse período e pela 

Constituição de 1946, uma de suas atribuições era a de auxiliar o contingente do 

Exército, podendo ser mobilizada a qualquer momento. Suas atribuições eram a 

 

vigilância e manutenção da ordem pública, patrulha e serviços de 
tráfego na capital e no interior; serviço de guarda do Palácio do 
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Governador, da SSP, do Departamento de Investigações e da 
própria sede da Polícia Central (Polícia Civil) e de outros edifícios 
públicos. Realizava, ainda, prestação de serviço junto à 
rádiopatrulha, ao DOPS; fazia escoltas, capturas; inspeções de 
segurança nos veículos; fiscalização de tráfego; controle de 
estacionamento; serviço de polícia florestal; policiamento rodoviário 
estadual; policiamento de divertimentos públicos (cinemas, clubes, 
igrejas); etc. Além disso, realizava grande parte do policiamento do 
interior do Estado e dividia as tarefas de policiamento com a Guarda 
Civil na capital, por meio dos destacamentos policiais. (BATTIBUGLI, 
2006, p. 49-50) 

 

 A Guarda Civil tinha como atividade principal o policiamento das regiões da 

cidade de São Paulo.  Mas, estava presente apenas em algumas cidades do interior. 

 

A função da GC era realizar policiamento urbano preventivo e 
ostensivo na capital paulista: fazia patrulhas; policiamento de 
diversões públicas; reuniões políticas; solenidades; controle de 
tráfego e estacionamento; inspeção de segurança de veículos; 
proteção aos escolares; serviços especiais de vigilância noturna; 
serviço de motorista; serviço de rádiopatrulha; proteção aos fiscais 
da Secretaria da Fazenda; garantir a segurança de solenidades e 
comícios políticos; policiamento de prédios públicos como a 
Assembléia Legislativa, Câmara Municipal, havia ainda unidades 
cujos guardas eram de ascensoristas a instrutores da Escola de 
Polícia etc. (BATTIBUGLI, 2006, p. 55) 

 

Esta autora aponta para os abusos cometidos pelos agentes dessas 

corporações, cujas ações e formas de atuar contradiziam as diretrizes oficialmente 

defendidas pela SSP e que constavam inclusive em seus manuais.  

   

Certamente, havia uma distância entre o que era ensinado nas 
escolas de formação e o que era praticado pela polícia paulista. As 
denúncias de violência policial eram corriqueiras na época, 
entretanto, os policiais treinados na Escola de Polícia não recebiam, 
em seus manuais, qualquer traço de diretriz marcadamente 
autoritária, pelo contrário, os textos enfatizavam a importância da 
civilidade na interação policial-cidadão. (BATTIBUGLI, 2006, p.64) 

 

 

2.1 - O Policiamento no interior 

 

 A segunda e terceira divisões policiais foram instituídas com a finalidade de 

distribuir o policiamento em todos os municípios do interior de São Paulo.  Existia a 
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preocupação mais acentuada das sublevações nas regiões, em que a 

industrialização já estava em curso. Neste sentido, a hierarquizações das delegacias 

regionais48 seguiam a seguinte classificação: 1ª, 2ª, 3ª classe.49 Para que a cidade 

fosse escolhida para sediar uma Delegacia Regional deveria estar elevada ao nível 

de comarca e possuir pelo menos uma fábrica.  Conforme este critério foi 

instalado no interior de São Paulo 18 Delegacias Regionais de Polícia: 

 
Sendo que 9 pertencem à 2ª Divisão Policial e 9pertencem à 3ª 
Divisão Policial, (...) chefiadas por delegados auxiliares, (...) 
diretamente subordinados ao Secretário da Segurança Pública. (...) 
Cada Delegacia Regional de Polícia fica sediada no município mais 
importante da região, recebendo a região o nome dêsse (sic) 
município”. (PESTANA,1959, p. 126) 

Campinas, em virtude do seu progresso e do intenso movimento 
policial-criminal é a única Delegacia Regional de Polícia, 
classificadas em 1ª classe (que é o titular), 2 de segunda e 4 de 
terceira classe. As atribuições dêsses (sic) delegados estabelecidas 
pelo Titular. (PESTANA, 1959, p,126) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48

 Cada Delegacia Regional era chefiada por um delegado regional de segunda classe; um adjunto de 
delegado de terceira classe; três escrivães; um cartório; um número variável de investigadores 
conforme a necessidade; destacamento da Força Pública ou da Guarda Civil; carcereiros; um Posto 
Regional do Serviço Médico-Legal aonde o médico legista conduzia o exame de corpo e delito; o 
Posto Regional de Identificação expedia os documentos identidade civil e idoneidade, atestado de 
antecedentes, a identificação criminal; a habilitação era fornecida pela Circunscrição de Trânsito, 
subdelegados e inspetores de quarteirão. Cf. PESTANA1959, p. 128. 
49

 O volume de serviço, sede comarca, situação geográfica eram critérios que norteavam a 
classificação das delegacias regionais. “A Delegacia que funciona no município sede de comarca 
fiscaliza, sòmente (sic) no setor de polícia judiciária, o trabalho das delegacias pertencentes àquela 
(sic) comarca, e os inquéritos policiais e processos de contravenções são obrigatoriamente enviados 
ao Forum (sic), por intermédio dessa Delegacia.” (PESTANA, 1959, p. 128)   
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11ª Figura: Mapa Segunda Divisão Policial. PESTANA, 1959., p. 130. 

 

 Seguindo essa mesma lógica de organização, a 2º divisão abrangia 

Araraquara, Barretos, Campinas, Casa Branca, Guaratinguetá Piracicaba, Ribeirão 

Preto, São José do Rio Preto. A 3ª Divisão correspondia a outra parte do Estado de 

São Paulo, essas duas listas se encontrarão nos anexos 3 e 4.  

 

12ª Figura: Mapa Terceira Divisão Policial. PESTANA, 1959, p. 135 

 

 As Delegacias Regionais do interior supervisionavam os serviços dos 

municípios integrados fiscalizando os serviços de todas as delegacias de sua região; 
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assumia a responsabilidade de supervisionar a instauração de inquéritos policiais; 

encaminhamentos de casos que exigissem a intervenção das especializadas; 

instauravam e recebiam os inquéritos das delegacias especializadas, analisavam os 

pedidos de seus subordinados (delegados dos municípios).  

 Duas vezes por ano o delegado auxiliar fazia visitas correcionais nas 

delegacias de sua região para verificar os serviços, as irregularidades, as faltas ou 

infrações dos delegados municipais. Estes, por sua vez, comunicavam a existência 

de irregularidades por escrito ao Delegado Auxiliar que conduzia as investigações. 

Também aplicavam penas, advertência e suspensão, limitada a oito dias, aos 

funcionários diretamente subordinados a ele. (PESTANA, 1959, p. 127-8) O 

complexo de delegacias foi instituído pela: 

 

1ª 
Delegacia 
de Polícia 
–  

(Crimes contra a pessoa (homicídios, auxílio a suicídio, infanticídio, 
abôrto (sic) provocado, lesões corporais,etc.) 

2ª 
Delegacia 
de Polícia 
–  

Crimes contra o patrimônio (furtos, roubos, falsificações, estelionatos e 
outras fraudes). 

3ª 
Delegacia 
de Polícia 
– 

Costumes de Jogos (contravenções de jogos, crimes contra os 
costumes, vadiagem, etc.). 

4ª 
Delegacia 
d Polícia – 

Polícia política e social (crimes que são da atribuição do Departamento 
de Ordem Polícia e Social) 

5ª 
Delegacia 
de Polícia 
– 

Serviço de Trânsito (policiamento de trânsito e inquéritos policiais 
referentes a acidentes de veículos).

 
(PESTANA, 1959, p. 221) 

 

 

 Pela importância que tinha na região, dado o intenso fluxo de pessoas e de 

mercadorias, a cidade portuária de Santos também recebeu um complexo sistema 

de policiamento, constituindo a Sétima Divisão Policial. (PESTANA, 1959, p. 219)50  

 Estudos apontam que esta cidade cosmpolita caracterizava-se por uma 

intensa efervescência cultural, sindical e política. O sindicatos que representavam os 

trabalhadores do porto eram atuantes desde os primórdios do século XX. A 

                                                 
50

 Este departamento abrigava cinco tipos de delegacias, além de um Posto Regional do Serviço 
Médico Legal, Instituto de Polícia Técnica, Serviço de Identificação, Serviço de Comunicação, 
Circunscrição de Trânsito, destacamento da Força Pública, da Guarda Civil, Guarda Noturna, Divisão 
de Polícia Marítima e Aérea dos Portos, registro e fiscalização de hotéis e pensões, Seção de 
Registro de Animais e a Seção de Diversões Públicas. 
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mobilização era algo permanente neste setor,   que se destacava a categoria dos 

estivadores, responsáveis pelo carregamento e  descarregamento de mercadorias. 

Entre os anos de 1955 a 1964 inúmeras greves foram promovidas por este 

segmento por um sálario digno, contra a precarização do trabalho,  a hora extra, o 

boicote aos navios de empresas particulares  e também, como era comum,  a 

paralização dos serviços por solidariedade a outros setores da sociedade. (SARTI, 

1981, p. 169-73) 

 

2.2 - A relação entre o DOPS e as delegacias de polícia civil no Interior  

 

 Atentamo-nos à documentação intitulada Delegacias do Interior uma intensa 

troca de informação entre o Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo 

e as Delegacias de 546 Municípios51 (Interior, Litoral, Grande São Paulo e a Capital), 

o que configura a íntima articulação investigativa entre todos os municípios com 

aquele Departamento.  

 

Conhecimento, vigilância e ação funcionavam como uma ação 
combinada destinada a conter todo e qualquer movimento político 
que pudesse desestabilizar o regime. Dessa forma, não só as 
informações de cunho político eram valorizadas, como também as 
econômicas, sociais e geográficas. Considerações relevantes 
(localização geográfica, vizinhança, linhas de comunicação e de 
transporte) nos oferecem múltiplas hipóteses de análises sobre a 
prática repressiva policial. Registrar a posição geográfica e política 
de uma cidade no espaço nacional era uma forma de supervisionar a 
circulação dos “subversivos” que, da capital para o interior, 
procuravam “fazer a revolução”. (BRUSANTIN, 2003, p. 26) 

 

Desta inumerável troca de informações nota-se que, praticamente toda a 

sociedade ficava sobre controle, mas alguns setores eram mais controlados que 

outros.   Por exemplo, as zonas rurais mereceram menos atenção dos policiais que 

as regiões de maior industrialização. Afinal, aí se concentrava o perigo: as indústrias 

e as fábricas abrigavam os trabalhadores, potencialmente subversivos. Um 

município essencialmente rural como o de Bofete nos ajuda a elucidar esse controle 

social. Os agentes do DOPS solicitaram à delegacia informações, que nos mostram 

ainda hoje, o perfil da região e situam praticamente todas as atividades dos 

                                                 
51

 Ver Introdução. 
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moradores. A finalidade dessa pesquisa, conforme se deduz das respostas do 

delegado do município, era a de identificar se havia algum indício ou manifestação 

contra a ordem, pois  concluiu-se  que não existia qualquer vinculação ou apoio dos 

populares a qualquer proposta de mudança social. Nas palavras do delegado desse 

agrupamento rural:  

 

“Não há no município ação subversiva dos partidários do 
comunismo, não oferecendo assim perturbação da ordem e 
segurança do Estado. (...) O perigo de greve não existe no município, 
em virtude da ausência de grupos de operários sindicalizado, 
comandados por agente extremistas e nem jornais ou controlados 
pelo Partido Comunista”.52 

 

 Novamente recorremos ao mapeamento dos municípios, advindos do DOPS e 

dirigidos aos delegados do interior e que revelam a preocupação com o 

conhecimento das características dos municípios, suas atividades produtivas tanto 

na zona agrícola quanto na urbana. Conforme já salientado, o objetivo era o de 

verificar quantos trabalhadores havia na região, mapeando-se tanto o número de 

sitiantes e suas atividades produtivas, quanto o número de fábricas nas cidades, 

assim como o de trabalhadores. No exemplo abaixo, as características referem-se 

ao município de Bofete:  

Relatório nº 3  

1. Café, Algodão, Milho e arroz,  
2. Não. 
3. Muito bom. 
4. Predomina a grande  
5. A) 4; B) italiana. 
6. Não. 
7.  -----  
8. ------ 
9. Não. 
10. Não. 
11. -----. 
12. As condições de vida dos trabalhadores do município são 
precárias. As péssimas condições de higiene em geral, e, 
principalmente as de habitação, e deficiência assistencial médica, 
concorrem para o reerguimento físico e moral do homem do campo, 
por via de melhoramento, de saúde, de alimentação, de moradia etc. 
Não seja realizado, agravando-se esse estado de coisa a ausência 
de solidariedade humana dos fazendeiros, sitiantes e pecuaristas, 
em relação aos colonos assalariados. Esta situação acentua-se 

                                                 
52

 Relatório nº 4, Delegacia de Polícia de Bofete. Data: Maio de 1957. DPT, Delegacias do Interior 

(Bofete), OS, Fundo DEOPS, APESP. 
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ainda mais, com o baixo salário e o alto preço da locação das terras 
para plantio. As grandes datas nacionais passam despercebidas da 
população, em virtude dos Poderes Públicos não aquinhoarem à 
mesma manifestação cívicas nas quais poderiam ser ressaltadas as 
pessoas dos grandes vultos de nossa história. 
 

Relatório nº4 

1. A) não tem; B) 3 Oficinas ferreiros, 4 fecularias, 1 serralheria, 2 
olarias; C) Nas oficinas de ferreiro não há operários – só 
proprietários, na serraria 4 operários, nas olarias 1 operários cada; 
D) Não tem; 
2. 10. 
3. Com reduzido número de operariado, todos, bem como a 
população em geral são amantes do regime democrático, temendo o 
comunismo. 
4. Não. 
5. Não há comunista.  
6. Do item 6 ao 21 prejudicados. 
22.  A população ama os bons costumes, as tradições, desprezando 
os falsos renovadores da ideologia tradicional, que pretende derrubar 
a ordem social vigente. Querem a paz, a concórdia, a liberdade, não 
dando acolhida aos que proclamam um clima de discórdia, de 
negativismo e agitação, junto as massas populares. É o que se nota 
nas propriedades agrícolas e nos centros urbanos. Não há no 
município ação subversiva dos partidários do comunismo, não 
oferecendo assim perturbação da ordem e segurança do Estado. As 
relações entre patrões e operários são boas, apesar destes últimos 
não terem assistência de qualquer espécie dada pelos patrões ou 
outras entidades. O perigo de greve não existe no município, em 
virtude da ausência de grupos de operários sindicalizado, 
comandados por agente extremistas e nem jornais ou controlados 
pelo Partido Comunista. 
23. ------ 
24. ------ 
25. O município encontra-se a 36 km. Da estação ferroviária mais 
próxima Conchas. 
26. Não há Bancos na localidade. 
27. Não há. 
28. ------ 53 
 

Assim como no exemplo anterior, reparamos a preocupação com as possíveis 

atividades subversivas. A associação entre as condições de vida do trabalhador e 

possíveis atividades comunistas revela o conhecimento, por parte das autoridades, 

que a miserabilidade e o não cumprimento da legislação trabalhista e assistencial, 

assim como a relação entre baixo salário e inflação ou falta de condições para 

arrendamento, eram cadinho para o surgimento de movimentos por demandas 
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 Relatório nº 4, 1957, Delegacia de Polícia de Bofete. Data: Maio de 1957. DPT, Delegacias do 
Interior (Bofete), OS, Fundo DEOPS, APESP. (Grifos nossos) 
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sociais, entendidas como atividades comunistas. Verifica-se também como se 

mapeia a ideologia destes trabalhadores, pois ressaltam que, não têm apreço por 

ideias comunistas, também não rezam na cartilha do patriotismo.  

  Tal padrão de levantamento de informações e sua associação com o Partido 

Comunista não se altera ao longo de todo o período, e é o mesmo que encontramos 

nos idos de 1965, já em plena ditadura militar. 54 

 Examina-se a preocupação em detalhar informações sobre a existência de 

atividades do Partido Comunista nas cercanias, conforme se observa na 

correspondência do Delegado da mesma cidade de Bofete à Secretaria da 

Segurança Pública da Capital, datado do ano de 1952.  

 
Comunico a V. S. que o ambiente reinante neste município, com 
referencia a comunistas, é completamente calmo por não existirem 
elementos desse partido e nem simpatizantes do mesmo, tendo esta 
Delegacia de Polícia dado orientação dos seus demais auxiliares 
caso elemento extranho (sic) aqui venham provocarem agitação ou 
perturbação de ordem em prol daquele partido. Aproveito o ensejo 
para apresentar a V.S. os protestos de muita elevada estima e 
distinta consideração. O Delegado de polícia Leopoldo Silveira Leite. 
Ilmo. Sr. Dr. Delegado Auxiliar da 5º Divisão Policial. Secretaria de 
segurança Pública. CAPITAL.55 

 

 A evidência de que havia algum desenvolvimento industrial na região era uma 

das preocupações dessa Delegacia “especializada”, pois fábricas ou indústrias 

indicavam a existência de operários que por sua vez se associados ao perigo 

vermelho, eram passíveis de serem contaminados por ideologias “alienígenas”, 

assim como os desempregados, conforme se testemunha no documento abaixo, 

ainda da cidade de Bofete. 
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 Relatório nº3: 1. Situação Social na zona rural. As principais lavouras são: arroz, feijão, milho, 
café, algodão. 2. Os 3 anos anteriores foram favorável, e o atual também esta sendo. 3. No município 
predomina a pequena propriedade. 4. Não tem estrangeiros residente na zona rural. 5. Não está 
sendo. 6. Não tem comunista. 7. Não há programa. 8. Não existe. 9. Não existe. 10. Não existe. 11. 
Não. 12. As condições de vida dos trabalhadores rurais do município é boa, o grau de educação 
cívica é mais ou menos de 40% os assalariados são bem tratados pelos fazendeiros. Relatório nº 4 
Situação Social: 1. Não existem fábricas. 2. Não existe. 3. Não tem. 4. Não tem. 5. Não tem 
comunista. 6. Não tem. 7. Não tem. 8. Não tem. 9. Não tem. 10. Não tem. 11. Não são recebidos. 12. 
Não são recebidos. 13. Não tem distribuidores. 14. Não. 15. Não. 16. Não. 17. Não. 18. Não tem. 19. 
Não. 20. Não tem. 21. Não tem. 22. A situação social do município principalmente sobre relação entre 
patrões e operários assalariados pelos patrões ou outras entidades. 23. Não tem. 24. Não tem. 25. 
Não tem. 26. Não tem. 27. Não tem.  Relatório nº3 e nº 4, 1965, Delegacias do Interior (Bofete) DPT, 
Delegacias do Interior (Bofete), OS, Fundo DEOPS, APESP. 
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 Ofício do Sr. Delegado de Polícia de Bofete à Secretaria da Segurança Pública. Data: 26/02/1952. 
Á o. Social. 8/3/52 O Delegado Auxiliar. DPT, Delegacias do Interior (Bofete), OS, Fundo DEOPS, 
APESP.  
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Senhor Delegado: Atendendo solicitação da Circular nº46/6 tenho a 
informar a V.S.  
Tratando-se de uma região agro-pecuária na qual não existem 
indústrias, praticamente não existem desempregado. Possuindo o 
Município apenas algumas fecularias e máquinas de beneficiar arroz, 
quase a totalidade dos empregados trabalham em lavoura e 
pecuária.  
Aproveito o ensejo para apresentar a V.S meus protestos de elevada 
estima e distinta consideração. O delegado Bel. Helio Távora. AS Sr. 
Dr. Walter M.M Suppo. D.D Delegado de Ordem Social São Paulo.56 

 

 Mas o que era exatamente o “Perigo Vermelho”?  Constantemente assinalado 

nos relatórios e sempre associados a termos como sabotagem, espionagem, táticas 

do Partido Comunista, e identificado com pessoas tratadas como “inimigos internos”? 

Até que ponto pode-se continuar afirmando que todas pertenciam ao Partido 

Comunista? A que se referiam quando indicavam que a pessoa era comunista?  

Destacamos que era muito amplo o universo dos critérios subjacentes as 

acusações que embasavam o cerceamento, a vigilância e os julgamentos das 

pessoas assim enquadradas. Além disso, observa-se que estes critérios guardam 

muita semelhança com os preceitos que constituirão a Doutrina de Segurança 

Nacional no período ditatorial posterior, assim como com os postulados do Código 

Penal instituído na década de 1940 e vigente até os dias atuais , o que nos indica 

continuidades e descontinuidades repressivas entre os interregnos “democráticos” e 

nas duas ditaduras. Mas tais reflexões não se configuram como objetivo deste 

mestrado, explicitando apenas como evidências que demandam pesquisas mais 

apuradas, sobre a violência institucional que graça a relação entre estado e 

sociedade.  

 

 

 

2.3 - O inimigo interno 
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 Resposta à Circular nº 46/6, 29/03/1967. Secretaria da Segurança Pública. Delegacia de Polícia de 
Bofete. DPT, Delegacias do Interior (Bofete), OS, Fundo DEOPS, APESP.  
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 Observa-se também que o exercício desta violência implica a construção de 

um ideário que a justifica, ou seja, as categorias que definem o considerado  crime 

contra a segurança nacional.  

 Em linhas gerais, podemos identificar as configurações para tal 

caracterização nessa década de 50: o que era considerado o “inimigo interno”, ou 

seja, aquele que viesse a público fazer denúncias sobre a situação social, 

econômica ou mesmo cultural vigente no país, ou se atrevesse a fazer propostas 

para alterar a situação, e no mais incipiente que fossem quanto à sua viabilidade ou 

no sentido de alterar significativamente a dinâmica sócio/econômica/política.   

Em 1957, o delegado de Franco da Rocha, município pertencente à Primeira 

Divisão Policial – Região da Capital comunicava as medidas repressivas 

desencadeadas pela polícia à mobilização grevista já citada, naquela região e se 

observa claramente a articulação dessas forças armadas na criminalização das 

mobilizações sociais. No exemplo abaixo, destaca-se a relação, inclusive, com um 

destacamento policial existente no manicômio que, por sua própria violência, tornará 

este município muito conhecido.  

 
Ao D.O.P.S com urgência, S. Paulo 20/10/57./ Ilmo. Sr. Dr. Delegado 
auxiliar. 
Comunico a V.S. que hoje às 6,30 horas, teve início o movimento 
grevista nesta cidade, em a Fabrica “Linhares S/A”, todavia, cerca de 
17  operários “furaram a parede”, alguns operários seguiram para São 
Paulo no trem das 9,00 horas, afim de trazer a esta cidade “Piquetes 
de grevistas.” 
O telefone desta cidade, o do distrito de Caieiras, estão interrompidos. 
Até o momento, nada há, com referencia a Companhia Melhoramentos 
de Caieiras, onde trabalha, 1.700 operários. 
Os soldados do Destacamento, encontram-se nesta Delegacia, “de 
prontidão”, conto apenas, com 12 homens, mas, entrei em 
entendimento com o comandante do Destacamento do Manicômio, 
que poderá enviar, caso seja necessário, dez homens. O delegado de 
polícia. Bel, Archimedes Castão Verás. 

 
 No verso do documento, em manuscrito, sob Protocolo nº 6388 de 22/10/57, 

encontram-se as seguintes informações:  

 

Providenciado 

(...) Franco da Rocha é Município sob a Jurisdição da Delegacia 
Auxiliar da Primeira Divisão Policial, caberá esta providencia a 
respeito, de que foi confirmado pelo Sr. Delegado Geral (...) 
Telefonemas ao Delegado de Plantão a qual tomam conhecimento. 
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São Paulo. Delegacia Especializada de Ordem Social.  Protocolado: 
20/5. 22/10/57.57 

 

 Conforme visto, o documento tramitou da Delegacia de Franco da Rocha para 

o Delegado Auxiliar da Primeira Divisão- região capital, que se articularam na ação 

repressiva, mobilizando um contingente de policiais, como se tratasse de uma 

operação de guerra. 

 A composição da rede de informação no estado e, neste caso, na região, nos 

remete a períodos anteriores à década de 50, demonstrando no documento abaixo 

de 1957 a interlocução entre unidades do sistema repressivo não se atinha à sua 

própria estrutura, mas se estendia também a outras unidades do  estado, conforme 

se observa nesta correspondência entre a Delegacia Especializada e o Hospital 

Sanatório Juqueri localizado no município de Franco da Rocha:      

 

Ilmo. Sr. Dr. Antonio de Pádua Pinto Moreira D.D Especializada na 
Delegacia de Ordem Social São Paulo. 
Levo ao conhecimento de V. Sa., que os investigadores Sylla Costa 
e Jurandyr Landim, estiveram desde o dia 24 do corrente no Hospital 
de Juqueri, desta localidade onde prestaram ótimos serviços 
atinentes a suas funções. 
Reitero a V. Sa., os protestos de minha alta estima e distinta 
consideração. 
O delegado de polícia Antenor de Castro Léllis.58 

 

 Esta sofisticação era incentivada como meio de alcançar uma bem sucedida 

repressão ao PCB, pois as autoridades da SSP acreditavam que existia uma robusta 

organização nesse partido, com seus integrantes “infiltrados manhosamente entre as 

massas”, as quais eram facilmente sensibilizadas com as promessas de “um mundo 

melhor”. (APOLÔNIO, 1958, p. 11) Ou seja, considerava-se que o Partido Comunista 

Brasileiro (PCB) estava passando por um momento de intensa organização, a 

reboque das diretrizes internacionais do Kominform. 

 
É na agitação dessas grandes massas que o Partido Comunista vê a 
possibilidade de reunir fôrças (sic) suficientes para a efetivação dos 
seus desígnios; na agitação diária, em torno de assuntos que, de 
perto, mais interessam aos trabalhadores e para os quais os 
agitadores mostram-se interessados; na greve, arma decisiva em 
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 Comunicado nº 248/5, 20/10/1957, Bel. Archimedes Castão Verás, Delegado de polícia de Franco 
da Rocha. DPT, Delegacias do Interior (Franco da Rocha), OS, Fundo DEOPS, APESP. 
58

 Oficio nº 99/47, 1957, Dossiê MEZ DE MAIO. DPT, Delegacias do Interior (Franco da Rocha), OS, 
Fundo DEOPS, APESP. 
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poder dos comunistas, que desorganiza o trabalho, que traz o caos, 
a violência e que, se bem orientada, poderá arrastar a massa à 
revolução. Não se iludam os incautos: a tomada do poder –segundo 
Marx e Engels - “não se conseguirá pela via pacífica; somente (sic) a 
ação revolucionária permitirá ser a vanguarda da revolução”. 
(APOLÔNIO, 1958, p. 13) 
 

 O receio ao comunismo era de tal ordem que até mesmo os mendigos foram 

considerados possíveis subversivos e sob esta ótica foi organizada a delegacia que 

deveria atender a esta população. Nesse sentido, o assistencialismo era um 

mecanismo de controle social. Tratava-se da já mencionada oitava divisão policial 

(Serviço de Proteção e Previdência instituída pelo Decreto-lei nº 1.029 de 1947) que, 

como as outras, foi instaurada seguindo o ideário norte-americano de prevenção aos 

distúrbios sociais e de sua caracterização enquanto atos subversivos e 

disseminadores de preceitos comunistas. Conforme tais diretrizes, os problemas 

sociais precisavam ser objeto de atenção do Estado, não para resolvê-los, mas sim 

por serem considerados focos de descontentamento e, portanto, seara fértil para a 

propaganda subversiva do Partido Comunista. 

(...) Presentemente, a questão social preocupa, de modo sensível, os 
dirigentes do mundo. O grande líder das democracias, Harry Truman, 
afirmou “O comunismo não pode ser detido apenas pela fôrça (sic) 
das armas. Uma de suas armas mais perigosas é a atração falsa que 
exerce sôbre (sic) as pessoas que sofrem de fome, moléstia, 
pobreza e ignorância”. Atendendo a essas considerações, as 
organizações policiais modernas criaram órgãos especializados para 
atender a essas questões sociais e humanitárias, que interessam, de 
maneira inequívoca, à ordem e à segurança pública (...) A Polícia de 
São Paulo, reconhecendo que, além de suas atribuições especificas 
de manter a ordem pública, prevenindo e reprimindo o crime, deve 
também atender aos desajustados sociais, doentes, os pobres, bem 
como entrar em contacto especializado para desempenhar, 
exclusivamente, essa tarefa. (PESTANA,1959, p. 224-5) 

  Nesta perspectiva o assistencialismo se punha como uma alternativa de 

pronta resposta a mazelas sociais, particularmente aquelas que tinham muita 

visibilidade, como era o caso dos citados “desajustados sociais, doentes e os 

pobres.”  

 A partir desse instante que coerente com a política de prevenção de distúrbios 

que poderiam ser a seara para ideias comunistas, foi criado o Serviço de Proteção e 

Previdência, constituído na oitava divisão policial.  Sob a coordenação de um 

delegado auxiliar, foram lotados também delegados adjuntos, cartório, assistência 
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médica, serviço de recuperação moral e social, prisão, serviços de investigações, de 

recolhimento de retirantes, de loucos etc., além da incumbência de fornecer passes 

para aqueles que eram oriundos de outras regiões, para que desse modo, voltassem 

à sua terra de origem.   

  O serviço médico assistencial era o primeiro atendimento aos mendigos 

recolhidos nas ruas, com exame da condição social e física. O médico responsável 

encaminhava o paciente para os outros setores, após classificá-lo como doente ou 

oportunista.  

(...) se fôr (sic) sadio, mas estiver desempregado, receberá 
assistência e abrigo até arranjar colocação ou, se tiver quem o 
auxilie em outro município ou em outro Estado, receberá uma 
passagem gratuita até êsse local; se fôr sadio, mas não quiser 
trabalhar (um falso mendigo), ser-lhe-á dado um prazo para que 
arranje ocupação lícita, findo o qual, se persistir, será processado; se 
estiver doente, será encaminhado a um hospital; se fôr demente, irá 
para o Recolhimento Provisório de Dementes, que funciona junto ao 
Plantão da Polícia Central, até que se obtenha vaga no hospital de 
Franco da Rocha, recebendo assistência médica durante êsse (sic) 
período; se fôr (sic) velho ou inapto para o trabalho, irá para um 
asilo, mantido por entidades assistências particulares. (PESTANA, 
1959, p. 228). 

 Ou seja, mais uma vez, o preceito que associa a mendicância à 

vagabundagem retorna aqui, mas agora legalizado e passível de ser punido pelo 

Estado.59 

 

 

2.4 - Rede de informação: a eficiência no controle dos meios de comunicação. 

 

 A cooperação entre os órgãos da Secretaria de Segurança Pública (SSP) era 

feita com o uso da tecnologia existente na época e contava com setor próprio. As 

informações sobre esses serviços eram encaminhados por meio da tecnologia de 

radiotelegrafia contando cada uma com uma Estação radiotelegráfica do 

Departamento de Comunicação e Serviço de Rádio Patrulha.  
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 Vários autores trataram deste tema na esteira dos estudos de Foucault cujo texto intitulado Vigiar e 
Punir se tornou uma referência clássica. Um destes autores que analisa tais preceitos no Brasil em 
fins do século XIX e início do XX é Lúcio Kovarik, em seu Trabalho e Vadiagem, São Paulo: Paz e 
Terra, 1994. 
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 Por outro lado, a Divisão de Radiodifusão, composta por um diretor, 

assistentes, censores, chefia de seção, tinha como incumbência a fiscalização das 

atividades vinculadas aos setores de comunicação. Censuravam as atividades como 

peças teatrais, programas de rádio e televisão, controlavam a propagação de 

qualquer forma de emissão, de som via alto-falantes, expediam carteiras de artistas 

por fim suas atribuições foram:  

Estabelecidos no § 2º do Decreto n° 16.24, de 1947: serviço relativo 
à radiodifusão e contrôle (sic) geral sôbre (sic) a propagação por 
meio de alto-falantes e outros gêneros de emissão (...). Controlando 
os assuntos radiofônicos em geral e os televisionamentos (sic), 
compete-lhe o exame prévio da matéria a ser irradiada, televisionada 
ou propagada, em consonância com os dispositivos legais referentes 
às diversões públicas. Exerce contrôle (sic) sôbre (sic) o 
funcionamento dos auditórios, das estações radioemissoras (sic), 
das estações T.V., da propagação por meio de alto-falantes e outros 
gêneros de emissões, a expedição de carteiras de artistas e demais 
auxiliares, que prestam serviços nesses estabelecimentos. Faz a 
censura prévia e expede alvarás anuías para os auditórios das 
radioemissoras (sic), das salas de televisão, dos serviços de alto-
falantes em geral e dos estabelecimentos que possuem instalações 
de rádio-falantes em geral e dos estabelecimentos que possuem 
instalações de rádio-receptores, aparelhos de televisão, toca-discos 
etc...(PESTANA,1959, p. 205-6) 

 A rede de radiocomunicação foi projetada em 1910 pela companhia Gamewell 

Fire Alrm Telegraph, cujo sistema era de caixa de aviso com um emaranhado de 

cabos subterrâneos atingindo uma área de 40 quilômetros. Na década de 30, 

segundo Pestana, a precarização desse sistema se evidenciava devido ao 

crescimento vertiginoso da cidade. Desse modo, em 1935 houve uma remodelação 

do sistema com a publicação de um edital de concorrência pública para a execução 

do serviço de tecnologia de radiocomunicação.  A vencedora foi a “Cia. Nacional de 

Comunicações sem fio” representante brasileira da companhia “Marconi’s Wireless 

Telegraph Co.”, que forneceu e instalou os novos aparelhos.  

 O Departamento de Comunicações e Serviço de Rádio Patrulha foi criado 

nesse mesmo ano, abrigava a Diretoria de Policiamento da Rádio Patrulha e tinha 

como incumbência verificar os aparelhos das viaturas.  

 Já a Diretoria Técnica fiscalizava as estações radiotelegráficas e os serviços 

de comunicações em todo o estado. Suas atribuições eram: auxiliar o patrulhamento 

e o atendimento de assistência à população em geral. O desempenho das estações 
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radiotelegráficas era um ponto central para a comunicação entre o Secretário da 

Segurança Pública e seus subordinados, bem como para as outras regiões do país: 

 

A rede de estações radiotelegráficas cobre todo o território estadual. 
As estações encontram-se instaladas na Capital, em Santos, nas 
sedes das 18 regiões policiais, na Colônia Agrícola da Ilha Anchieta 
e em 31 Delegacias de outras cidades importantes do interior e do 
litoral, de acôrdo (sic) com um plano estratégico, do ponto de vista 
policial. Na Capital situa-se a Estação Central Radiotelegráfica, cujos 
prefixos são: PYH-5, PYN-5, PYN- E PYN-6, e está localizada no 
último andar do Palácio da Polícia. Essa estação principal entra, 
freqüentemente, em contacto com as estações policiais de outros 
Estados (Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, 
Bahia, Recife, e Distrito Federal). Mantem(sic), portanto, um serviço 
próprio altamente sigiloso, rápido e eficientíssimo, que possibilita 
comunicações entre o Secretário da Segurança Pública e os seus 
Delegados e demais repartições policiais. (PESTANA, 1959, p. 215) 

 

  As estações funcionavam no Departamento de Comunicações, no Palácio do 

Governo do Estado, no Departamento de Ordem Política e Social, na penitenciária 

do Carandiru, em Santos, no interior na sede de cada delegacia regional e na 

Colônia Agrícola de Ilha Anchieta. 

 

2.5 - O cerceamento à Imprensa e aos meios de comunicação 

 

 Portanto, o cerceamento à imprensa, era indispensável, pois essa perspectiva 

tinha grande influência na formação da opinião pública dos trabalhadores.  

Por outro lado, o término da ditadura varguista e as promessas de 

democratização levaram as organizações dos trabalhadores a uma exposição maior 

de suas iniciativas, apesar da vigência da lei de exceção para o Partido Comunista. 

Essa liberalização facilitou em muito o trabalho dos agentes do DOPS e dos policiais 

de plantão na vigilância a vida das pessoas consideradas potencialmente perigosas 

para o sistema. Um exemplo bastante claro desse status quo pode ser observado 

em um dos processos movidos, desde o ano de 1950, contra um radialista. 

Trata-se do jornalista João Batista Antunes Martins residente em Caieiras, 

distrito pertencente ao município de Franco da Rocha, ele escreveu sobre um 
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agente repressivo, lotado no Departamento de Assistência a Psicopatas, que 

integrava a estrutura do manicômio daquela região, fez o seguinte relatório:  

 

A respeito dos elementos acima, o Sr. João Lusvardi, sub-delegado 
de Caieiras, residente á Avenida das Magnólias s/n, Vila Cresciuma, 
na mesma localidade e funcionário do Departamento de Assistência 
a Psicopatas, informou o seguinte: 
JOÃO BATISTA ANTUNES MARTINS – Na noite de 28 de abril, 
observou-se até alta noite, em sua residência, á rua Cresciuma s/n, 
em Caieiras, barulho constante de máquina de escrever. No dia 30 
de abril João Batista Antunes Martins embarcou para Jundiaí, em 
companhia de WALTER FERNANDES CORREA, VULGO “ZÉ 
Caninha” conhecido agitador comunista da localidade. No dia 1º de 
Maio desembarcou em Caieiras no trem das 6,40 procedente de 
Jundiaí, acompanhado de ADAMASTOR FERNANDES. Ao 
chegarem na casa de ANTONIO TORRES tomaram conhecimento 
da prisão deste e imediatamente seguiram para a Estação afim de 
embarcar novamente para Jundiaí, sendo então detidos. Alegaram 
na ocasião que estavam acompanhando a esposa de ANTONIO 
TORRES, que se dirigia para Franco da Rocha, afim de visitar seu 
marido ali detido. A referida mulher, todavia, não desembarcou em 
Franco da Rocha, seguindo diretamente para Jundiaí, levando 
consigo vários volumes que se supõe tratar-se de material 
comunista. Na noite de 2 de maio, observou-se que um irmão de 
ANTONIO TORRES, em companhia de um empregado, da farmácia 
sita á rua Meio, de propriedade do mesmo Antonio, transportou dali 
para a casa do empregado, á rua Domingos Carmo Leite s/n, 
diversos volumes, presumindo-se também tratar-se de material 
comunista, possivelmente confeccionado em Jundiaí, na residência 
de ADAMASTOR FERNANDES. O informante presume, outrossim, 
que o material comunista distribuído em Jundiaí está sendo feito em 
Caieiras, na casa de João Batista Antunes Martins. 60 

 
 

 Os investigadores infiltravam-se em todos os meandros da vida dos 

suspeitos, vigiavam em âmbito privado e público, a hora do embarque, o caminho 

percorrido etc.  

 Nesse mesmo ano foram efetuadas diversas diligências para a busca e 

apreensão de material comunista na casa de diversas pessoas em Caieiras e em 

Franco da Rocha, capitaneadas pelo delegado de polícia do município, Raul Nocce. 

Entre as pessoas averiguadas estavam o comerciante João Batista Antunes Martins, 

seu funcionário Ozildo Fagundes com então 16 anos, Rolando Alves Pereira e Eider 
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 Relatório de investigação nº 373, 1952, Comunicado da Chefia. Assunto: Informação sobre João 
Batista Antunes Martins, Adamastor Fernandes e Antônio Torres. Dirigido ao Dr. Delegado 
Especializado de Ordem Social. Escrito a caneta “PCB Caieiras: Franco da Rocha”. DPT, Delegacias 
do Interior (Franco da Rocha), OS, Fundo DEOPS, APESP. 
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Serute. Suas casas foram invadidas mesmo sem a presença dos suspeitos, tendo 

sido suas esposas e os vizinhos arrolados como testemunhas.61  

 Naquele mesmo ano foram instaurados dois inquéritos contra João Batista 

Antunes Martins, sob acusação de ter sido autuado em flagrante por  “jogo do 

bicho”62 assim como os jornais “Imprensa Popular”, “O Sol” e “Vóz Operária”. 

Curiosamente, o delegado que produziu o parecer sobre o inquérito apontou  que as 

investigações foram iniciadas após as denúncias publicadas no jornal O Sol sobre 

irregularidades entre os funcionários da Delegacia de Polícia de Franco da Rocha, 

pela prática da jogatina, especialmente o jogo do bicho, contudo,  tal denúncia não 

foi apurada. Os denunciantes foram enquadrados como criminosos, por subversão e 

por contravenção penal e incursos tanto na Lei de Segurança Nacional quanto no 

Código Penal.  

 

Nessas condições, a autoridade policial do município instaurou dois 
inquéritos: um de contravenções, iniciado a Juízo, e outro, relativo ás 
atividades subversivas de caráter comunista, do referido indiciado, 
objeto do presente parecer, instruindo-o, de inicio, com a certidão do 
Auto de Prisão em Flagrante, do primeiro inquérito. Este seguiu, mais 
ou menos, os tramites legais. Assim verificamos, a fls. 6 a , a 
qualificação e novo interrogatório do indiciado, João Batista Antunes 
Martins: a fls. 8, o auto de busca e apreensão dos jornais “ Imprensa 
Popular”, do Rio de Janeiro, “O Sol” de São Paulo e “ Vóz Operária” 
do Rio, todos órgãos oficias do extinto Partido Comunista, de 
orientação e propaganda do regime soviético... 
 

O delegado Hugo Ribeiro da Silva do DOPS endossa o pedido de prisão 

preventiva, emitido pelo delegado de Franco da Rocha contra João Batista Antunes 

Martins com base na legislação então vigente e ainda o enquadra como comunista 

acusado de distribuir jornais atrelados, segundo os investigadores, ao PCB.    

 

(...) fazer propaganda, ter em seu poder, em sua residência ou local, 
qualquer quantidade de boletins panfletos, ou quaisquer outras 
publicações, incitar diretamente o ódio entre as classes sociais, ou 
instigá-las a luta pela violência, e o art. 4º do citado Dec-Lei afirma 
que “quando os crimes de espécie forem praticados por meio de 
imprensa proceder-se-á sem prejuízo da ação penal componente á 
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 Relatório de investigação nº 378. Comunicado da Chefia. Assunto: BUSCAS E APREENSÃO DE 
MATERIAL COMUNISTA HOJE EM CAIEIRAS E FRANCO DA ROCHA. Dirigido ao Dr. Delegado 
Especializado de Ordem Social. Escrito a caneta “PCB Caieiras: Franco da Rocha”. DPT, Delegacias 
do Interior (Franco da Rocha), OS, Fundo DEOPS, APESP.  
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 O jogo do Bicho foi colocado na ilegalidade em abril de 1946 pelo decreto-lei nº 9.215, juntamente 
com outros os jogos de azar. 
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apreensão das respectivas edições. Os delitos referidos são todos 
inafiançáveis, ex-vi do que estatus o art. 22 do citado decreto-lei n 
431, de abril de 1938. Dada a espécie da propaganda –imprensa 
diária ou periódica-, trata-se, como é obvio, de delito continuado e, 
assim, a liberdade dos acusados, ou pelo menos, do principal 
acusado, João Batista Antunes Martins, dar-lhe-á os meios 
necessários para que continue diária ou periodicamente, a prática da 
infração. Nos termos expostos, deverá ser reiterado á Justiça, o 
pedido já feito pelo autoridade policial de Franco da Rocha, no 
sentido de que se digne decretar a prisão preventiva de João Batista 
Antunes Martins. Quanto aos demais, havendo apenas, indícios de 
que tenham tomado parte nas inscrições efetivas, feiras nos muros 
de Cresciuma. Se bem que a Constituição Federal garante a 
liberdade de imprensa, entendendo-se por isto, o direito de imprimir, 
vender e distribuir os órgãos da espécie, também é verdade que a 
nossa Lei Magna proíbe a propaganda e exercício de atividades 
contrarias à organização do Estado e à organização Social e 
econômica vigente. E, justamente é isso o que vem praticando o 
indiciado criminal, como elemento comunista militante e ativista do 
extinto Partido Comunista do Brasil, fazendo a propaganda 
comunista, pela venda ou distribuição de jornais do extinto Partido 
Comunista do Brasil. Antes, porém, devem os autos voltar à 
Delegacia de origem, para que a respectiva autoridade se digne 
mandar qualificar a interrogar o indiciado, Rolando Alves Pereira, 
intimado pelo edital de fls. , além de identificá-lo, bem como aos 
demais qualificados e solicitar aos Serviço de Identificação, por 
oficio, de que juntará cópia, as “Folhas de Antecedentes” 
correspondentes, depois do que, determinará a devolução dos autos 
para esta Delegacia.63 
 
 

 Dessa maneira, formalmente estava garantida a liberdade de imprensa, desde 

que a  imprensa não caracterizasse “propaganda e exercício de atividades contrárias 

a organização do Estado,  a  organização Social e econômica vigente”. No parecer, 

o investigador aponta ainda como agravante o fato dos jornais  apreendidos terem 

uma circulação periódica. A preocupação com a atuação da imprensa revela-se no 

processo a todo instante, “pois por meio dela é que a “palavra de ordem” do “C.C” é 

levada as grandes massas e tôda (sic) sorte de agitação é pregada”. (APOLONIO, 

1958, p. 49) 
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 Parecer, Assunto Franco da Rocha PCB. São 25/07/1950. Hugo Ribeiro da Silva Delegado Adjunto 
á Ordem Social respondendo pelo expediente da Ordem Social. DPT, Delegacias do Interior (Franco 
da Rocha), OS, Fundo DEOPS, APESP. 
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CAPÍTULO III - DOS ENSINAMENTOS À ARBITRARIEDADE: A 

FORMAÇÃO DOS POLICIAIS – APRENDENDO A RECONHER O 

INIMIGO 

 

 

Nos cursos ministrados aos policiais civis e militares, que compunham a 

Polícia política e social, o tema central era entender o motivo pelo qual o PCB 

caracterizava um risco à segurança nacional. Seus conteúdos, por isso, traziam a 

trajetória desse partido, assim como suas estratégias de mobilização e a finalidade 

que lhe era imputada, ou seja, batalhar pela revolução no país. Tudo era evidente, a 

partir dos dados coletados nas “campanas” montadas pelos agentes, interpretados 

segundo a lógica do reconhecimento do “inimigo interno”. 

Diferentemente do Manual elaborado por Pestana, destinado a capacitar 

todos os policiais para o exercício de suas funções, o Manual Polícia política e social 

era voltado exclusivamente para capacitar os agentes do DOPS no reconhecimento 

das bases do Partido Comunista, assim como treiná-los nas estratégias visando 

coibir e reprimir as atividades de militantes daquele Partido em todo o território 

nacional. 

Elaborado por um experiente policial civil, Luiz Apolônio – que possuía uma 

consolidada carreira a frente das investigações do DOPS –, o  manual foi publicado 

– e reeditado ao longo de vários anos – pela Escola de Polícia de São Paulo, na 

década de 50, recebendo o   nome de “Manual de Polícia Política e Social”64. 

Conforme seu autor esclarece na introdução:  

 

Em virtude da complexidade da disciplina versada e, também, em 
razão da cautela que a experiência no trato com o problema nos 
impõe, diversas facetas do assunto em tela não podem figurar neste 

                                                 
64

 A primeira edição deste manual didático de maio de 1954 e  foi dividido pelos seguintes capítulos: 
Marx, Engels e as Internacionais Comunistas; Histórico do PC (b) da U.R.S.S; Histórico do Partido 
Comunista do Brasil; Kominform; Estrutura Orgânica do PCB; Gráfico do PCB; Táticas clandestinas; 
Escolas, cursos de capacitação e círculos de estudos do PCB; Infiltração nos Sindicatos; Agitação 
nos campos; A técnica da greve; Meios e objetivos do PCB; Federação Sindical Mundial e 
Confederação dos Trabalhadores da América Latina; Agitação escrita e falada; Técnica do 
envolvimento da massa; Preceitos conspirativos do PCB; Sabotagem e espionagem; União da 
Juventude Comunista; Linha política geral do PCB; Atividades aparentemente legal do PCB; Os 
comunistas e as eleições; Técnicas da insurreição armada; Deveres do policial; Investigações 
Comunicados e relatórios; Polícia Política; Calendário comunista.  
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trabalho. Matéria existe que, por razão de ordem técnica, não deve 
ser escrita e somente (sic) no decorrer do curso será explanada em 
preleções orais. (APOLÔNIO, 1958, p.14) 

 

O Manual começa com uma trajetória do Partido Comunista Russo, 

destacando a influência de Marx e Lênin e a defesa que, em princípio, estes autores 

faziam da extinção das classes sociais e de seus combates ao capitalismo, assim 

como aborda o caráter internacionalista adquirido pelo partido com a fundação da I 

Internacional, cujo objetivo foi unir os trabalhadores de todo o mundo em uma rede 

internacional. As greves foram evidenciadas como ação internacional, dado seu 

poder aglutinador e fundamentalmente subversivo. Conforme aponta Apolônio:  

 

Para garantir o êxito do empreendimento criou-se um partido que 
pôde afinal produzir seus efeitos. Daí a organização do Partido 
Comunista. De como é êle (sic) organizado, mui especialmente entre 
os operários, teremos oportunidade de descrevê-lo. Sem a base, isto 
é sem semear o comunismo entre os trabalhadores, não seria 
possível o crescimento do Partido, como de fato foi êle (sic) 
agigantado, não só na Rússia, como nos demais países onde existe, 
inclusive no Brasil. (APOLÔNIO, 1958, p.18) 

 

Portanto, a perseguição às mobilizações dos trabalhadores era o objetivo 

maior da ação dos agentes do DOPS, conforme expresso nas orientações aos 

policiais, eles deveriam conter as greves que perturbavam o sono da classe 

proprietária, as quais explodiram depois do longo período ditatorial e dos 

impedimentos dos anos anteriores. Todas as decisões, visavam ampliar o sistema 

repressivo. Como comentou o historiador Carlos Bacellar, diretor do Arquivo Público 

do Estado:  

 

Do temor de repetição das grandes greves que haviam atormentado 
a indústria paulista nos anos anteriores. A greve geral de 1917 
paralisou São Paulo e só foi interrompida com a ocupação da cidade 
por milicianos. A principal preocupação naquele início dos serviços 
de vigilância era acompanhar os anarquistas e socialistas que 
estavam à frente dos movimentos grevistas. No caso de Santos, 
havia especial preocupação com os movimentos sindicais dos 
estivadores. Com a ditadura do Estado Novo, entre 1937 e 1945, o 
serviço foi reforçado. Em 1944, o Dops de Santos tinha prontuários 
de todos os 62 moradores da cidade filiados ao Partido Comunista. 
As informações sobre eles eram sempre atualizadas, com anotações 
sobre troca de endereço e emprego, reuniões e viagens. Com o 
passar dos anos, o leque de pessoas vigiadas aumentou. A visita de 
Jânio Quadros a Santos, durante sua campanha presidencial, em 
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1960, foi fartamente documentada pela polícia política. (ARRUDA, 
2011) 

 

 Conforme já falado no início dessa dissertação, os relatórios dos 

investigadores revelam uma especificidade no funcionamento do DOPS e indicam 

que dentre suas atribuições estes desempenhavam papel importante na instauração 

de inquéritos.  Percebemos que as atividades foram cotidianas, pela regularidade 

desse corpo documental: relatórios de informações que eram encaminhados para os 

órgãos superiores, resultantes das infiltrações dos policiais em atividades 

promovidas por distintos grupos sociais, interpretados como sujeitos potencialmente 

perigosos para a ordem vigente. Segundo aponta o já citado Marcos Tarcísio 

Florindo em seu estudo sobre a atuação desse Departamento durante o período 

varguista. 

 

A investigação dos “delitos” políticos e sociais, visando à elaboração 
dos inquéritos policiais –peça fundamental para instauração de um 
processo jurídico contra um indivíduo ou associação-, estava voltada 
para a prioridade de culpabilizar e criminalizar os suspeitos, em vez 
de aprofundar as investigações sobre os fatos. Os autores citados 
evidenciam que essas práticas estavam de acordo com a expectativa 
de setores das elites dirigentes em relação ao desempenho do 
aparelho de repressão política e social do Estado, respondendo com 
rapidez – entendida com sinônimo de “eficiência” – às demandas de 
uma cidade higienizada, livre dos “vírus corruptores” da noção de 
civilidade e de ordem pública requeridas pelos padrões de civilidade 
e de ordem pública requeridas pelos padrões vigentes. (FLORINDO, 
2006, p. 16-7) 

 

 Desde a sua criação, em 1924, o DOPS teve o encargo de conter as 

demandas sociais, vistas como distúrbios que pudessem interferir na ordem política 

e social controlada por alguns segmentos de uma burguesia autocrata, coincidindo 

sempre suas ampliações com períodos de reconfigurações do capitalismo no país, 

com correlatas modernizações da sociedade. O que também é reconhecido por 

analistas como Florindo, para quem o nascimento da Delegacia de Ordem Política e 

Social fora uma polícia especializada na defesa da ordem burguesa e conservadora.  

 

As elites no poder não reconheciam a contestação dos grupos 
subalternos como legítimas, aliás legítimo nas práticas do poder era 
aniquilar as oposições oriundas das aspirações do “populacho” das 
cidades. Assim, percebemos que o locus da atuação do Deops era o 
próprio conflito entre as classes, garantindo que os grupamentos 
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excluídos da política oficial não pudessem manifestar outra 
percepção do funcionamento da sociedade diferente daquela 
monopolizada e determinada pelas elites dirigentes. (FLORINDO, 
2006, p. 16-7) 
 

 
Desde a década de 20 a polícia emerge, segundo Florindo (2006), como a 

mediadora dos conflitos entre a modernização e a continuidade dos privilégios 

sociais da burguesia, a exclusão do operariado e demais trabalhadores, além dos 

desempregados que viviam do trabalho informal. Uma segmentação social que se 

evidencia e consolida com os projetos urbanos de higienização, semelhante a que 

ocorrera nas sociedades europeias. Para as classes mais abastadas foram 

construídos monumentos e bulevares, avenidas arejadas. Para as classes 

subalternas a omissão do Estado constitui como uma característica marcante, em 

que predominava a miserabilidade e a insalubridade.  

A relação entre tais reconfigurações e modernismos impõem a necessidade 

de ampliar o controle social e repressivo aos trabalhadores,  percebido por Hermes 

Vieira (1955), que situa  essa perspectiva ainda na década de 1950, enquanto 

protagonista naquele momento histórico. Esse autor faz associação, embora não no 

sentido de crítica, denúncia ou evidências de um Estado repressor, pelo contrário, 

considera ser uma necessidade para manter a ordem e garantir a segurança para o 

bom desenvolvimento nacional.  

Conforme, Hermes Vieira (1955), as mudanças foram muitas na conjuntura 

que vai da década de 1920 a 1955, advindas de uma incipiente industrialização no 

estado de São Paulo, e o DOPS não poderia ficar de fora do frescor dessa época. 

Das palavras desse autor, que destaca a importância de São Paulo no âmbito 

nacional, destacamos com grifo os aspectos acima apontados: 

 

Se dos primeiros anos deste século a 1919, a evolução foi visível em 
nosso País e em nosso Estado, as transformações por que 
passamos de 1919 a fins de 1924 foram ainda mais sensíveis. Os 
efeitos da primeira grande guerra mundial, daquela tremenda 
conflagração que abalou os velhos continentes, e deu novo curso à 
ideologia política da geração que florescia sob o estridor das 
arremetidas de predomínio dos momentâneos mais fortes, fizeram-se 
sentir por toda a parte do mundo. Sob seu influxo, as principais 
potências internacionais progrediam de modo mais incisivo, 
principalmente no setor da indústria, da mecânica, da ciência, da 
arte, das finanças. O mundo tornou-se menor e seus problemas 
pouco depois ficariam mais compreensíveis pela facilidade das 
comunicações e dos transportes aéreos, hoje tão fáceis quanto cada 
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dia mais notáveis. E nós, como as demais nações do mundo, 
acompanhamos, dentro de nossas possibilidades, que de instante a 
instante mais se ampliam, o ritmo ascendente das aspirações e das 
realizações do homem moderno, e, com isso, evoluímos 
enormemente. A par do crescimento imprevisto da população, 
tivemos o ensejo de perpetrar novos e ousados cometimentos, assim 
indústrias (sic) e comércios (sic), como bancários, científicos, 
literários e práticos. Os círculos têxteis (sic), porém, foram os que 
mais se expandiam. E, com o crescimento da família operária, dos 
comerciários, industriários, e quantos se empregaram a serviço do 
progresso nacional, começaram a repontar no painel social da União 
as idéias classistas, manifestando-se, então, a chamada questão 
social, com o slogan das reivindicações imprescindíveis (...). Mas 
essa competição, surgida nos começos da terceira década do século 
em curso, uma vez desferida, nunca mais desapareceu do quadro 
imenso das atividades conservadoras nacionais, sendo que nenhum 
Estado sentiu mais de perto, e de modo mais complexo, a agitação 
dessa luta do que São Paulo. Já ocupando, na época, o primeiro 
lugar na pauta das unidades federadas, pela sua importância 
econômico-social, e tendo a animar-lhe a vida comum uma 
população relativamente desenvolvida, refeita de raças as mais 
dessemelhantes, o nosso ambiente refletia, meridianamente, esses 
movimentos, ao mesmo tempo que requeria, a bem da observância 
da garantias de tranqüilidade e boa ordem pública, um 
reaparelhamento administrativo que abrangesse todos os setores de 
sua atividade coletiva. E o renovo se verificou. Principalmente na 
esfera policial, pela lei n. 2034, de 30 de dezembro de 1924, a 
transformação, ou mais exatamente, a ampliação foi de dimensões 
avantajadas. Era, porém preciso. (VIEIRA; SILVA, 1955, p. 236-7, 
grifo nosso) 
 

 
 Percebemos a sofisticação gradual do DOPS também pelas estratégias de 

preservar cada vez mais seus agentes. Por exemplo, no início da década de 30 era 

usual a inscrição do nome próprio e da assinatura do agente65, esta prática foi 

substituída por senhas para possibilitar o sigilo e a despersonalização dos 

“reservados”. Com o crescimento do número de relatórios, tornou-se necessário 

definir novas formas de organização: os prontuários passaram a compor dossiês, ou 

seja, o arquivamento passou a ser por assuntos e sub--classificados conforme o 

local vigiado. Na capa dos relatórios havia um espaço para se escrever um resumo 

dos assuntos tratados no documento. O setor ao qual o agente estava subordinado 

também passou a ser identificado por uma senha, conforme aponta Florindo a partir 

de suas pesquisas no Arquivo Público de São Paulo: 
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 Tanto que foi possível a Florindo expor a identidade dos investigadores, pois no período em 
questão não havia a preocupação do sigilo.  
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Em nossas visitas aos arquivos do Deops/SP, observamos os 
prontuários policiais de partidos políticos, associações operárias, 
clubes, federações sindicais, centros de cultura, entre outras 
instituições organizadas, controladas ou que contavam com a efetiva 
participação de comunistas, anarquistas e trotskistas em seus 
quadros. Observamos também os prontuários individuais de 
importantes militantes ligados a essas correntes, elaborados pelos 
responsáveis pela repressão. Nosso intuito foi coletar os “informes 
reservados” que eram os documentos produzidos pelos secretas da 
polícia política em suas atividades de infiltração, relatando 
acontecimentos, que mereciam ser citados nos documentos, nosso 
interesse era entender como eram utilizados essas informações para 
a implementação das estratégias desenvolvidas pelos policiais, em 
suas diligências de investigação e repressão. (FLORINDO, 2006, 
p.19) 

 
 

Ainda segundo o mesmo autor, havia duas formas notórias de investigação: a 

utilização dos agentes duplos não pertencentes aos quadros oficiais e a tortura. Esta 

estruturação e especialização culminaram com a ampliação do número de 

trabalhadores presos ou processados. No cárcere, a tortura tornou-se recorrente, ao 

que se somavam os castigos físicos e psicológicos; como espancamentos, 

açoitamentos, impedimento dos presos de dormirem durante a confecção do 

inquérito, alocação dos suspeitos em quartos insalubres e escuros, suspensão dos 

laços familiares e impedimento de contato com o mundo exterior, assim como 

pressão para que este delatasse os companheiros de partido ou de associações.  

 

 

Entre essas práticas tradicionais do exercício das atividades de 
investigação criminal, pautadas pela necessidade de culpabilização 
dos suspeitos e efetivação de ações arbitrárias como um meio de 
consolidar o controle social, duas, em razão de sua larga utilização 
pela polícia especializada, ganharam notoriedade no período 
estudado: a utilização de agentes duplos não pertencentes aos 
quadros oficiais de funcionários do Estado e a tortura. A interação 
entre s tática da espionagem a as práticas de sevícias físicas e 
psicológicas...(FLORINDO, 2006, p.17)   

 

 

 Retomando os ensinamentos contidos neste segundo  manual, era 

imprescindível ao policial o conhecimento das especificidades do partido comunista 

no Brasil, principalmente sua hierarquia interna. Para a compreensão organizacional 

do PCB, eram apresentados aos policiais em treinamento documentos apreendidos 

dos militantes e para comprovar a periculosidade das ideias, eram feitas leituras de 



101 

 

textos de Lênin e de Marx. A hierarquia do PCB apresentada aos policiais aparece 

condensada no gráfico abaixo: 

 

 

 

13ª Figura: “Estrutura Orgânica do Partido Comunista do Brasil”. APÔLONIO, 1958, p. 67. 
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Assim, conforme o Manual, o Partido possuía, na capital federal, um Comitê 

Central, e nas capitais estaduais Comitês Regionais. Nas cidades do interior 

contavam com Comitês de Zona, nos bairros Comitês Distritais e por fim as Células 

ou órgãos de base. (APOLÔNIO, 1958, p. 46) 

 A comprovação do atrelamento a ideologias alienígenas estaria no fato de 

que o Comitê Central acompanhava as orientações de seu congênere internacional, 

“(...) é êle (sic) intimamente ligado às diretrizes de Moscou, como são, de resto, 

todos os demais, Partidos Comunistas existentes no mundo”. (APOLÔNIO, 1958, 

p.47)  

 Esse  Comitê central foi  apresentado como sendo composto por doze 

comissões: finanças, imprensa, mulheres, camponeses, idiomática ou estrangeiro, 

organização, agitação e propaganda, juvenil, técnicas, estudantes e intelectuais, 

sindical e ligada aos militares a Comissão  Antimil. (APOLÔNIO, 1958, p. 47) 

 

 

É o “C.C” responsável, não só por todo o trabalh o clandestino 
executado por todos os demais órgãos, como também pela agitação 
aparetemente legal que é realizada no país e que visa, com 
variações técnicas, agitar todos os setores populares em tôrno (sic) 
de assuntos palpitantes, tais como como reivindicações salariais, 
campanhas contra carestia; em favor da paz; contra o capitalismo; 
contra os “ianques”, contra os trustes etc.. Essas campanhas, às 
quais o PCB procura dar um cunho nìtidamente (sic) legais, são 
denominadas, na terminologia comunista, como “frentes”. Nós as 
denominamos de “campanhas variáveis”. E isto por que, realmente, 
elas variam muito, de acôrdo (sic) com a oportunidade ou motivo 
econômico ou político. (APOLÔNIO, 1958, p.48) 

 

 O que tornava os comunistas tão temidos seria a sua capacidade de moldar-

se segundo a conjuntura, conforme se observava na década de 1950, sua atuação 

junto aos sindicatos. Portanto, os sindicatos estavam infiltrados de comunistas 

disfarçados e os policiais deveriam estar atentos a isto, mesmo que, aparentemente 

as Comissões partidárias estivessem em seu perfeito funcionamento.  

 

(...) que nem tôdas (sic) essas Comissões estão funcionando 
regularmente. A estrutura é essa, mas a atividade do Partido, às 
vezes, obriga-o a sobrecarregar e dar destaque a certas Comissões, 
como se verifica agora, por exemplo, quando indubitàvelmente, as 
“Comissões” Sindical e de Camponezes (sic) estão com encargos de 
grande responsabilidade, junto às massas de trabalhadores da 
cidade e do campo, por serem êsses (sic) os setores de maior 
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importância para o Partido. Seguem-se as “Comissões” de Finança, 
Imprensa, Técnica e Organização e, finalmente, a “Anti-Mil”. 
(APOLÔNIO, 1958, p. 53) 
 

 

 Particularmente se deveria observar os comitês regionais, liderados, é claro, 

pelo nacional. Exemplos de Comitês mais representativos aparecem no Manual 

usado no treinamento dos policiais, o do já citado Apolônio, como era o caso do 

Comitê Regional Piratininga (CRP) que, segundo o autor atuava no sentido de dirigir 

outras filiais no estado.  

 

(...) facilitar se trabalho, tendo em vista a grande extensão territorial 
do Estado de S. Paulo, a quantidade de trabalhadores existentes, 
nas cidades e nos campos, o C.R.P. instituiu outros “Comitês 
Regionais”, que nós denominamos de “Comitês Regionais 
Auxiliares”, e que atuam em determinadas zonas. Sabe-se, por 
exemplo, que existem os seguintes outros “ Comitês Regionais”: C.R. 
da Sorocabana, C.R. Sul Paulista, C.R. de Campinas, C.R dos 
Ferroviários de S. Paulo, C.R . do Litoral Paulista e C.R. Norte 
Paulista. Todos êles (sic) são orientados pelo “C.R.P”. (APOLÔNIO, 
1958, p. 54-5) 
 

 Dadas  denominações foram expressadas  pela própria repressão, não se 

encontrando comprovação, no documento, de que efetivamente funcionasse assim. 

O que é de se estranhar, pois todas as outras características apontadas para o PCB 

eram comprovadas com extratos de documentos do próprio partido. 

 Ainda seguindo a descrição dessa talvez  ficcional  estrutura, apontou-se  a  

existência dos comitês de zona e os distritais. Haveria, na capital, cinco comitês de 

zona: no  Brás,  na Vila Mariana,  em Pinheiros, na Lapa e no centro da cidade. Na 

região do ABC, o comitê da  zona de Santo André orientava o de São Bernardo do 

Campo, São Caetano do Sul, Utinga, Mauá e Pirituba. Nessa mesma lógica de 

divisão e disseminação das atividades comunistas, o Manual situava a região do 

interior do estado.  

 Além disso considerava-se que o partido tinha um grande enraizamento, 

através de células e órgãos de base, ligados aos diversos ramos da produção e 

presentes em todos os espaços de sociabilidade dos trabalhadores, tais como os 

metalúrgicos, os tecelões, os portuários, os eletricistas, os motoristas de transportes 

coletivo, cobradores,  marcineiros, rurais, funcionários públicos, construção civil, 

ladrilheiros, alfaiates, bancários, borracheiros, motoristas, garçons, nos bairros, 
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gráficos, padeiros, vidreiros, residências, ceramistas, sapateiros e comerciários e 

finalmente entre as  forças armadas. 

 A estratégia utilizada pelo partido para atrair o maior número de pessoas era 

a divulgação de suas ideias entre os trabalhadores, escrevendo artigos no jornal do 

partido além do assessoramento às suas reivindicações sociais auxiliando na 

organização. Conforme alertava o Manual: 

 

A missão do comunista que atua num órgão de base é convencer os 
demais trabalhadores a lutar por seus direitos. Agita-los em tôrno 
(sic) das questões de interêsses (sic) imediatos. Catequizá-lo, 
gradativamente, para o comunismo. Usa táticas especiais, é 
evidente, pois não afirma, desde logo, ser comunista. Procura cativar 
sua simpatia por outras formas, até que consegue alcançar o 
desejado: mais um membro para os quadros do PCB. (APOLÔNIO, 
1958, p.61) 
 

 Foi assim que,  a luta por direitos de cidadania ou para fazer valer os direitos 

trabalhistas, já previstos na legislação,  por um salário digno quepelo menos 

acompanhasse uma inflação galopante conforme ocorria no período, nada mais 

eraque a comprovação da infiltração comunista.  

 Não se tratava do exercício de um direito garantido constitucionalmente, o da 

livre expressão e manifestação da pessoa humana mas da evidência do perigo da 

ação do denominado inimigo interno, o que nesse caso é o trabalhador, 

principalmente se este estivesse ligado a diretoria de associações de classe.  

 A considerar tal documentação, o Partido Comunista detinha a maior força 

social naquele período histórico e seus objetivos eram os de proceder auma 

revoluçao radical contra a ordem social e contra o capitalismo. Segundo a 

perspectiva adotada para a formação dos policiais, sua força consistia em ter 

conseguido que: 

 

Gradativamente, foram sendo organizados vários “comitês” ou 
grupos de comunistas que tinham as mais variadas incubências, tudo 
no sentido de levar as “palavras de ordem” aos operários, que, 
dentro das fábricas, tinham a incumbência de agitar seus 
companheiros. A imprensa comunista, por sua vez, primeiro o 
“ISKRA” e depois o “PRAVDA”, que hoje ainda existe na Rússia, e é 
órgão oficial do Partido Comunista Russo e do Govêrno, faziam 
tremenda agitação, lançando ordens, instruções, orientações, etc. A 
princípio, isto é, para conquistar a massa operária, o Partido 
Comunista Russo passou a mover forte campanha pró-reivindicação 
das fábricas, jornada de 8 horas, etc., e, como é bem de ver, para 
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formar o espírito combativo do proletariado. Depois, passou à 
campanha política, qual seja, a da “tomada do poder” pelos operários 
ou a “ditadura do proletáriado”, precedida da chamada “revolução 
democrática burguesa”. (APOLÔNIO, 1958, p. 22-3) 
 

 Todas as suas ações visavam a revolução social, conforme constantemente 

citado no Manual, e  quais foram os mecanismos da contra-revolução? A orientação 

era a de destruir o “inimigo” nos lugares onde iniciaria a revolução. Consoante as 

palavras do investigador foram: 

 

Como evitar a surprêsa (sic) que, indubitàvelmente (sic), é o principal 
fator para um sucesso inicial da revolução? É trabalhar com afinco, 
desde já, mantendo-nos sempre atentos para todos os fatos, 
esforçando-nos para obter informações preciosas referentes às 
atividades dos comunistas, não desprezando nenhuma, por menor 
importância que ela, a princípio, pareça conter. Sacrificando, quando 
necessário, nossas horas de descansos, com o fim de nos manter 
apar do andamento das atividades subversivas. À surprêsa (sic), 
contrapor, igualmente, a surprêsa (sic). É imperioso organizarmos 
nossas fôrças (sic) “invisíveis” que atuarão nos mesmos pontos onde 
se iniciará a revolução, a fim de que os primeiros focos subversivos 
possam ser dominados e destruídos. (APOLÔNIO, 1958, p. 221-2, 
grifo nosso) 

 

  De início a temida revolução se daria a partir de duas estratégias: pelas ações 

clandestinas, ou seja, infiltração em partidos e associações para angariar o maior 

número de militantes possível, e pela infiltração nos partidos políticos legalizados.  

  

O Partido Comunista do Brasil, como todos os demais Partidos 
Comunistas existentes no resto do mundo, atuam da mesma maneira 
e sob duas formas: a ilegal ou clandestina, e aquela aparentemente 
legal. A primeira obedece a uma estrutura rígida, em que as 
atividades clandestinas não são quase percebidas pelos leigos. Os 
metódos de há muitos anos aplicados, e baseados nas formas 
empregadas pelos comunistas russos durante o preparo da 
revolução de 1917, são variados e visam, é evidente, despistar a 
polícia política, dificultar sua ação, de modo especial a que se refere 
à identificação e localização dos conspiradores, ou localização dos 
quadros do Partido. Mesmo quando um Partido age legalmente num 
País, a ação clandestina é imprescindível, porquanto os comunistas, 
legalmente agem de uma forma e ilegalmente de outras, ou seja 
preparando sorrateiramente a revolução social. De forma legal, 
apregoam o pacificismo e as formas brandas para a catequização 
das massas. (APOLÔNIO, 1958, p. 67) 
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 Assim, a compreensão da polícia sobe o PCB era a de que o partido  possuía 

uma ampla atuação entre os trabalhadores e a  sua única preocupação “é possuir 

um operariado organizado e coeso (...). É o próprio LENINE que o afirma, ao dizer 

que para o êxito da revolução sòmente (sic) se deve contar com o proletariado 

organizado(...)”.(APOLÔNIO, 1958, p. 257) Segundo o historiador Marco Aurélio 

Santana, Apolônio tinha razão quanto à capacidade organizativa e de liderança do 

PCB. Segundo ele, durante a década de 54 a 64 os militantes do PCB atuaram na 

organização e no direcionamento dos principais sindicatos:  

 

No período que vai de 1954 a 1964 veremos os comunistas 
trabalhando intensamente no movimento sindical brasileiro. Eles 
estarão na direção, em parceria ou isolados, das principais 
instituições sindicais do país. Os sensíveis avanços de sua militância 
nos organismos de base, e depois nas entidades sindicaismo 
possibilitarão inclusive que os quadros do PCB figurem na direção 
das importantes confederações que coroam a estrutura sindical 
corporativa. Mais uma vez, ainda que ilegal, O PCB influirá na vida 
política nacional. O partido vai participar intenamente, via seus 
militantes e das organizações que capitaneava, de todos os 
movimentos que sacudiram o cenário político na entrada dos anos 
sessenta, principalmente da campanha pelas reformas de base. A 
turbulência se deu de tal forma, que a ameaça do que se chamou 
“república sindicalista” foi utilizada como uma das justificativas pela 
precipitação do golpe militar de 31 de março de 1964. (SANTANA, 
2001, p. 89)     

 
 

 A considerar o  estudo, pelo menos em São Paulo, os comunistas estavam, 

de fato, infiltrados nos mais diversos setores, particularmente naqueles que 

representavam a segurança nacional como o da energia “Força e Luz”, meios de 

transportes, metalúrgicos, tecelões, portuários, gráficos e bancários. Ou como 

diziam os dirigentes da repressão: 

 

Que é que se tem notado em São Paulo? É que, realmente, os 
comunistas têm (sic) penetrado mais profundamente nesses setores 
de atividade humana. É do conhecimento de todos qual tem sido seu 
trabalho entre os empregadores da CMTC., entre os operários da 
“Light”, especialmente os de usinas, represas, etc., inclusive no 
interior do Estado. Também não foram esquecidas as grandes 
manobras comunistas no pôrto (sic) de Santos, onde os portuários 
têm (sic) criado inúmeras dificuldades ao bom andamento dos 
serviços. Que quer isto dizer? Que, em caso de guerra com a Rússia 
e, com o Brasil lutando ao lado dos países democráticos, os 
comunistas brasileiros recorreriam a tôda (sic) sorte de sabotagem, 



107 

 

greves e outras ações, para dificultar o indispensável auxílio que 
seus aliados necessitariam. Verificar-se-ia então, que os portuários 
não carregariam navios cuja carga se destinasse aos aliados contra 
a Rússia. As indústrias ver-se-iam com sua produção diminuída e, 
finalmente, como medida extrema, para provocar uma situação muito 
séria e para tomar o poder, lançariam à greve política todo o 
operariado, paralisando usinas e, consequentemente, tôdas as 
indústrias e meios de transportes, seguida de saques, assaltos  às 
repartições públicas, inclusive as policiais. (APOLÔNIO, 1958, p. 
257-8)    

 

 A preocupação era  conseguir  desencadear uma greve geral, caso o país 

entrasse em guerra com a Rússia, conforme deduziam da polarização do mundo 

que ficou conhecida como Guerra Fria. Temores que quase se consolidaram, pois 

em 1957 a classe trabalhadora parou e cruzou os braços em protesto: 

  

Ocorrida entre 15 e 25 de outubro de 1957, a Greve dos 400 mil é 
um dos mais importantes movimento paredista da história do Brasil. 
Ela consolida a Greve dos 300 mil, de abril de 1953. A Greve dos 
700 mil, no segundo semetre de 1963, não alcançou uma proporção 
semelhante entre o número de pessoas mobilizadas, duração e 
amplitude territotial. Nesse sentido, a Greve dos 400 mil foi a mais 
exitosa jornada de lutas com ares de greve geral entre 1945 e 1964. 
(NEGRO, 2009, p. 77) 
 

 Para acabar com qualquer possibilidade de uma infiltração comunistaou 

mesmo com a influência que este partido tinha entre os trabalhadores grevistas, o 

policial  deveria zelar por uma investigação minunciosa: 

 

Deve-se evitar, assim, que se chegue a essa situação extrema. E de 
que forma se pode evitar? Reagindo agora, no sentido eliminar, tanto 
quanto possível, a contínua organização dessas fôrças (sic) que, se 
tornadas poderosas, difìcilmente poderão ser superadas. (...) O 
interrogatório é uma arte. Interroga-se com argúcia. De um 
interrogatório bem orientado pelos conhecimentos que se possuirem 
em tôrno da atividade do comunista, depende, também, a descoberta 
dos planos conspirativos ou de endereços e nomes preciosos. Antes 
de iniciar o interrogatório própriamente (sic) dito, deve-se estudar o 
tipo do comunista que se tem à frente; verificar seus pontos fracos; 
jogar com as palavras astuciosas para conseguir as contradições. 
Possuir boa memória para anotar estas e rebater, depois, as 
alegações mentirosas do interrogado. Observar, em extensão e 
profundidade, as alterações fisionômicas do interrogado, anotando 
as diversas contrações de seu semblante. Uma pergunta, deve ter 
resposta imediada. A demora na resposta, indica perturbação do 
interrogado ou meio para estudar uma resposta que não prejudique. 
(APOLÔNIO, 1958, p. 258) 
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 A partir do conhecimento minucioso das estratégias dos comunistas seria 

possível encetar a contra-revolução, isto é, agir de forma a impedir previamente que 

se organizassem.  

 Ou seja, deveriam ser reprimidos antes que agissem, configurando uma 

situação  no mínimo esdrúxula,  era necessário puní-los antes que agissem. 

 

Imitando os comunistas que, como vimos dos documentos 
transcritos, se precavêm cuidadosamente para não serem 
decobertos pela Polícia, o agente policial jamais deixará de ter êxito 
na sua missão. Todos os nossos esforços devem ser empregados no 
sentido de evitar que o comunismo se alastre em nosso País e que 
se organize em todos os locais de trabalho. (APOLÔNIO, 1958, p. 
259) 
 

 Dá-se assim continuidade ao que o historiador Pedro Estevam da Rocha 

Pomar como políticas repressivas perpetradas pelo Estado, destinadas a findar as 

atividades do PCB, advindas desde o período anterior. 

  

O ataque sistemático aos setores organizados da classe 
trabalhadora e a tentativa de negar ou abolir os diretos por ela 
conquistados sob o Estado Novo ou formalmente inscritos na 
Constituição Federal de 1946 fizeram lembrar o modo como a 
República Velha tratava a questão social (...) O terrorismo de Estado 
praticado nos anos de 1946 a 1945 -  caracterizado especilmente 
pela repressão policial-militar em grande escala das das 
manifestações de insatisfação ou de constestação política e por um 
ambiente de intolerância anticomunista, típico da Guerra Fria – 
atingiu os comunistas em geral, a maior parte do sindicalismo 
independente e também os setores socialistas não- comunistas, os 
nacionalistas e outros, engajados nas campanhas pelo monopólio 
estatal do petróleo e pela “paz mundial”, na luta pela terra ou em 
variadas reivindicações populares. A eliminação física de militantes 
comunistas tornou-se banal, contando-se às dezenas os mortos pela 
forças de repressão. (POMAR, 2002, p. 20) 

 
  

 Ele também aponta a impraticabilidade do Estado de Direito proclamado 

desde o período de Dutra. Em sua dissertação de mestrado intitulada Dutra, 

Adhemar e a repressão ao PCB: O incidente de Ribeirão Preto (1949).Pomar (2000) 

demonstra  dificuldade, apesar do caráter formal de defesa da cidadania contida 

nessa Carta como premissas de um Estado cuja estrutura estava inserida em 

premissas de uma democracia-liberal e burguesa. Um dos exemplos emblemáticos 

citados por ele, foi a operação realizada em 1949 na cidade de Ribeirão Preto 
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localizada no interior de São Paulo, onde o DOPS-SP perpetrou o terrorismo de 

Estado: 

 

Que lógica explicaria uma operação repressiva como a 
desencadeada em Ribeirão Preto, que terminou por encarcerar seis 
vereadores e colocar outros tantos fugas? O caso interessa pelas 
conexões encontradas, pois a ação da Polícia abateu-se 
simulraneamente sobre vereadores comunistas de diversas cidades 
paulistas, eleitos não pelo PCB, declarado ilegal havia mais de dois 
anos, mas por diferentes legendas. (POMAR, 2002, p. 9-10)      

 

 Com isto, a Constituição de 46 considerada por boa parte de nossa 

intelectualidade como uma das mais democráticas, ficava restrita ao formalismo 

jurídico. Para os autores que trabalham na linha do politicismo, isto é, na perspectiva 

da primazia do politico sobre as outras esferas da sociabilidade, o problema se 

reduzia à aplicação da norma democrática. Para eles, a Carta de 1946, publicada 

como contraponto ao Estado Novo, manteve o Federalismo como forma de Estado, 

o Presidensialismo como forma de governo influenciada pelos preceitos defendidos 

por Montesquieu, a divisão dos Poderes em Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Assim  conforme o especialista em direito constitucional Jerson Carneiro Gonçalves 

Junior a defesa dos direitos sociais foi fundamentada em uma norma ética que prega 

a dignidade da pessoa humana.  Estava na letra da  Constituição e era a vigente no 

período em estudo: 

 

Consagrava aos cidadãos os direitos sociais, o direito de greve 
(art.158) e determinava a participação dos empregados no lucro das 
empresas (art. 157, IV) 277. Tida, por inúmeros juristas, como das 
mais adiantadas e liberais do mundo. A nova Carta estabelecia aos 
cidadãos brasileiros , entre outras coisas, no art. 141, que Todos são 
iguais perante a lei (art. 141, § 1º); a liberdade à manifestação do 
pensamento sem que dependa de censura (salvo em relação a 
espetáculos e diversões pública (art.141, § 5º); não é permitido o 
anomimato; é inviolável a liberdade de consciência e de crença, e 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos (art. 141, § 7º); no 
livre exercício de convicção religiosa, filosófica ou política, ninguém é 
privado de nenhum de seus direitos (art.141, 8º); a casa é asilo 
inviolavél do indivíduo (art.141, § 15); é garantido o direito de 
propriedade (art. 141, §16),; ninguém pode ser preso senão em 
flagrante delito, ou, nos casos expressos em lei, por ordem escrita de 
autoridade competente (art. 141,§ 20); não há pena de morte, de 
banimento, de confisco nem de caráter perpétuo (art. 141, § 31); é 
assegurado ao acusado ampla defesa (art. 141, § 25); o trabalho é 
um dever social e recebe do Estado proteção e solicitude especiais 
(art. 145); e outros, como, por exemplo, para facilitara fixação do 
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cidadão no campo, institui um novo tipo de usucapião constitucional 
ou pró-labore (art. 156, § 3º). (GONÇALVES, 2010, p.162-3) 

 

Estes autores enfatizam, para fundamentar seus preceitos, a incorporação 

das transformações no pensamento ocidental sobre a definição dos direitos da 

pessoa humana inscritos nas constituições gestadas a partir das revoluções 

iniciadas em meados do século XVIII, particularmente a Revolução Francesa de 

1789 que suprimiu as instituições feudais, promoveu a separação dos poderes: 

legislativo, judiciário e executivo, a igualdade perante a lei ainda que nos limites da 

liberdade burguesa e da inviolabilidade da propriedade privada. Destacam ainda 

desse processo revolucionário a publicação da Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão como a definidora dos direitos individuais e sociais, o que teria 

ocasionado a reflexão do exercício da cidadania e a contribuição marcante para a 

consolidação da noção de constitucionalidade contemporânea. Conforme afirma 

Michel Temer: 

 

(...) o Constitucionalismo, como movimento, não se destinou a 
conferir “Constituições” aos Estados mas, sim, fazer com que as 
Constituições (os Estados) abrigassem preceitos asseguradores da 
tripartição das funções estatais (executiva, legislativa e judiciária) e 
dos direitos individuais. Em face desse movimento conhecido como 
Constitucionalismo é que se tornou inadmissível, no plano político, a 
existência de um Estado que não substituísse a vontade geral (do 
povo) e que não arrolasse e garantisse direitos inerentes à própria 
pessoa humana e que, ainda, não tripartisse o poder, entregando as 
funções estatais a órgãos distintos e independentes. (...) é 
substancialmente constitucional a norma que proclama o titular do 
poder (...) (TEMER,1987, p.11) 

 

Na mesma toada, os autores enfatizam que uma Constituição expressa uma 

dada forma de ser de um Estado, regulando assim a organização da sociedade.  

Conforme aponta o jurista Miguel Reale são os preceitos constitucionais que 

conferem a composição do Estado: 

 

O Direito Constitucional tem por objetivo o sistema de regras 
referentes à organização do Estado, no tocante à distribuição das 
esferas de competência do poder político, assim como no 
concernente aos direitos fundamentais dos indivíduos para o Estado, 
ou como membros da comunidade política. (REALE, 1978, p. 338)   
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 Ainda, segundo o mesmo autor, as normas constitucionais são supremas, 

pois “estabelecem as bases do edifício jurídico, quer estruturando os órgãos do 

Estado quer estabelecendo as esferas recíprocas de ação do poder público e dos 

cidadãos.(REALE, 1978, p. 339). O problema segundo o jurista Miguel Reale nas 

“condições empíricas da eficácia” (REALE, 1987, p. 611) de tais preceitos. Conforme 

o Jerson Carneiro Gonçalves Junior a aplicação e a eficácia da Constituição 

mantiveram  na pauta a “luta pelo exercício do direito é uma constante na vida 

humana, sempre foi assim e sempre será. A luta pela eficácia e aplicabilidade da 

Constituição por todos da comunidade, também, deverá ser.”(GONÇALVES Jr., 

2010, p. 63) 

  Conforme vimos anteriormente, o problema é que os impedimentos quanto a  

aplicabilidade de tais preceitos constitucionais não estão determinados no âmbito 

das politicas públicas, pois se assim  fosse, bastaria a vontade política para mudar 

tal estado de coisas, de que teria sido um exemplo, exatamente o período de JK. O 

fato da repressão ter continuado, e, pior, o sistema repressivo ter adquirido ares de 

modernidade, passando atuar de forma mais ampla, organizada, racional, 

sistemática e efetiva, justamente em um período em que a dinâmica do capitalismo 

brasileiro naquele momento, afetava em cheio a classe operária colocando-a em 

polvorosa ante a insegurança, o aumento da exploração, a que se somavam os 

fatores conjunturais, como o  anticomunismo da Guerra Fria e a inflação galopante 

que denotava ainda a fragilidade do desenvolvimeto.  

 Por todas estas questões é que o ideário  anticomunista torna-se tão forte, 

adquirindo ares de uma luta contra um inimigo mortal, cuja infiltração estaria 

enraizada em toda a sociedade e não apenas no partido comunista propriamente 

dito.  

 No caso deste partido, que por ora analisamos,  a  infiltração se daria por 

meio de várias “táticas clandestinas”, dentre as quais se destacaria a divulgação de 

textos e boletins, a instalação de tipografias, a organização de comícios relâmpagos, 

a obediência  às palavras de ordem, às orientações do comitê central do partido 

encaminhadas através de um sistema de correspondência, a divulgação de 

documentos deliberativos sobre as ações dos comitês regionais e de zona. Esse 

sistema era dinamizado, conforme o documento, por códigos de segurança entre 

seus militantes, pelas senhas trocadas em encontros.  
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 Ante todo esse perigo, punha-se a “necessidade de imiscuir-se 

sorrateiramente em determinados setores, ou quase todos os setores de atividade 

humana” (APOLÔNIO, 1958, p. 78) entre os estudantes, trabalhadores, religiosos, 

militares, clubes esportivos, partidos políticos entre outros visando despertar o 

descontentamento social, técnica esta denominada de infiltração e, de fato, muito 

utilizada pela polícia política nas investigações.  

 Para atingir um determinado grau de organização o Partido, conforme Luiz 

Apolônio, investia na capacitação de seus dirigentes enviando-os para a União 

Soviética e ainda oferecia cursos em todos os níveis de aprendizagem, como por 

exemplo, os cursos básicos para aqueles que iniciavam na militância política. 

 Apesar dessa imensa organização e capacidade de enraizamento, o PCB era 

descrito como um “agrupamento” que seguia as orientações internacioanais de 

cunho marxista-leninista, divulgadas pelo mundo através do Kominform, desse modo 

se destacariam as contribuições de Lenin,  referente aos objetivos de sua ação 

subversiva. Objetivos que foram divididos em seis áreas: Propaganda e infiltração, 

Agitação teórica, Arregimentação das massas, Agitação prática, Arrastamento da 

massa e a revolução.  Era para alcançar o objetivo final que o  partido vinha, desde 

a sua fundação, se imiscuindo nas organizações da sociedade civil, no sentido de 

organizar, agitar e os conduzir para o acirramento da luta de classe. Assim 

aparecem definidos no  manual: 

 

1. Propaganda e infiltração – Logo após ter sido constituido, o 
Partido Comunista inicia a sua propaganda para tornar conhecida a 
organização, o seu programa, a sua finalidade e, finalmente, começa 
a infiltrar-se nas indústrias, nos transportes e etc., no sentido de 
organizar suas células com as quais procurará aumentar seus 
proselitos. 
2. Agitação teórica – Nesta segunda fase o Partido, que já conta 
com um número maior de membros, passa a apresentar às massas 
os meios que poderão ser empregados para, no futuro, conseguir o 
fim desejado. (Greves pró-aumento de salários, jornadas de oito 
horas, reivindicação imediatas e etc.) 
3. Arregimentação das massas – Apresentado o programa, o 
Partido procura congregar o maior número possível de células e, 
consequentemente, aumentar o número de membros e 
simpatizantes. 
4. Agitação prática – Consiste na formação de frentes únicas; 
greves; passeatas; demonstrações públicas; imprensa e propaganda 
escrita em maior escala. A esta altura sente o Partido que a massa o 
acompanha. 



113 

 

5. Arrastamento da massa – Conseguindo o Partido a 
arregimentação completa das grandes massas e havendo 
desenvolvido suficientemente o programa de agitação prática, 
procura arrastá-las para a suprema aventura, que é. 
6. Revolução. (APOLÔNIO, 1958, p.130) 

 

   Estas  orientações deveriam ser seguidas por todos os partidos ligados ao 

Kominform. No Brasil, como aponta esse autor, o PCB tinha a incumbência precípua 

de centrar-se no terceiro e quarto objetivos, ou seja, o de apoiar as reinvindicações 

de segmentos sociais tendo como meta a apliação do quadro de militantes e 

simpatizantes. A efetivação desses objetivos, se daria por meio da: confecção e 

distribuição de jornais ou boletins; apoio de campanhas variavéis; criação de 

organismos; cursos de capacitação; greves, planos de reivindicações, comícios, 

espionagem; infiltração nos sindicatos tanto aqueles ligados a setores fabril como no 

meio rural, meios de comunicação como o rádio e a imprensa, nos meios de 

locomoção em geral, nas Forças Armadas, nos partidos políticos nacionais e entre a 

sociedade civil ligados as associações de mulheres, estudantes, culturais e 

esportivas. (APOLÔNIO, 1958, p.131-3) 

 

 

3.1 - A criminalização das lutas dos trabalhadores 

 

Nas reflexões acima, apontamos alguns historiadores que parecem reputar às 

mobilizações dos trabalhadores a culpa pela ampliação do sistema repressivo no 

Brasil, na conjuntura que vai do período do Estado Novo ao fim da década de 1950. 

Já indicamos que tais ampliações foram correlatas aos períodos de modernização 

do capitalismo e que isto interferia na dinâmica dos trabalhadores.  

Além da retomada e do aprofundamento da perspectiva, queremos ressaltar 

ainda outro fator, também apontado pela historiografia: o anticomunismo na América 

Latina que teve os Estados Unidos como maior patrocinador, pois promoveu várias 

ações pautadas em uma política internacional de matriz conservadora com o 

objetivo de resguardar o sistema capitalista na lógica da Guerra Fria, particularmente 

no pós- Grande Guerra Mundial entre 1944 a 1949, período que tanto no campo 

nacional como internacional foram tomadas medidas institucionais visando o 

expurgo do Partido Comunista em seus diversos congêneres internacionais. Inclui-
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se nesse universo o PCB que em 47 foi mantido na ilegalidade e destinado ao 

ostracismo político.   

Aquelas medidas repercutiram nos sindicatos e associações da sociedade 

civil que foram vigiados e reprimidos tanto nas ditaduras bonapartistas como no 

período dito democrático. A conjuntura do pós-guerra manifestou um forte clamor 

anticomunista como diretriz Estatal, essa sim, atendendo às diretrizes internacionais 

em consonância com os interesses do capital.  

 

Sustentou-se que de um certo ponto de vista as medidas contra os 
partidos comunistas e os sindicatos liderados por comunistas (ou 
mesmo de militância independente), embora tomadas por governos 
democráticos ou semidemocráticos – no Brasil, Chile, Cuba, Costa 
Rica, Peru, Venezuela, México - , representaram  um estreitamento 
do conceito e da prática da democracia na América Latina. 
Entretanto, da perspectiva de Washington (e dos grupos dominantes 
da América Latina), em 1947 e 1948, a remoção dos comunistas do 
cenário político e trabalhista fortaleceu a democracia. O comunismo 
já não era compatível com a democracia; como o fascismo, tratava-
se de uma ideologia estranha que a ameaçava. (BETHELL, 1996, p. 
51-2) 

 

Ainda segundo Bethell o controle Estatal aos organismos sindicais era um 

fenômeno dos países latino-americano. Salvador Sandoval em sua pesquisa sobre 

os padrões de atividade grevista no Brasil durante o período de 1945 a 1990, 

conjuntura de transformação das relações sindicais, assim como da natureza de seu 

protesto, principalmente as particularidades dos sindicatos atrelados ao Estado e as 

reformulações da estrutura sindical com o denominado novo sindicalismo a partir da 

década de 80.    

 

Devido ao fato de o Brasil ocupar uma posição-chave entre as 
nações em desenvolvimento, o estudo de seus padrões grevistas 
reveste-se de importantes interesses sociológicos. Em particular, por 
meio do exame das transformações do conflito trabalhista durante 
um período de acelerado crescimento econômico e de frequentes 
mudanças nas relações de poder entre os trabalhadores, os 
capitalistas e o Estado, podemos contribuir com uma nova 
perspectiva aos debates referentes ao desenvolvimento econômico 
políticas e econômicas da industrialização tardia. (SANDOVAL, 1994, 
p.11) 

 

 Apesar da tutela estatal os trabalhadores não deixaram as suas 

reivindicações perecer sem lutas: as greves no período de 1945 a 1963 
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aumentaram, particularmente na segunda metade da década de 50 e nessa 

conjuntura os trabalhadores pararam e vão às ruas exigindo dignidade de vida, 

garantida desde a Carta de 1946, mas não aplicada.   

 

De modo geral, as greves no Brasil cresceram em frequência e 
intensidade de 1945 a 1963. Os anos imediatamente posteriores à 
Segunda Guerra Mundial exibiram consideráveis flutuações anuais 
na curva de greves, mas estas retomaram gradualmente em 
crescimento mais acentuado na segunda metade da década de 
1950, atingindo seu pico em 1963. Durante o mesmo período, os 
padrões grevistas sofreram consideráveis mudanças com as 
alterações no poder político. (SANDOVAL, 1994, p.13) 

 

Uma das mudanças acima referidas na citação era decorrente da ampla 

adesão dos trabalhadores ao trabalhismo, conforme afirmam Sandoval e outros 

autores como Luiz Alberto Moniz Bandeira que analisaram a trajetória desse Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB) oriundo Estado Novo.  

A transição da ditadura para a tão esperada democracia foi violentamente 

reprimida e controlada pelo Estado com criação de uma legislação que contemplava 

a mediação do E estado nos dissídios coletivos e a concepção de órgãos e 

departamentos, assim a estrutura sindical nasceu atrelada ao mando do Estado 

iniciado nessa conjuntura; a ruptura com tal ditadura não foi as últimas 

consequências de um processo revolucionário, pois  toda a transição foi promovida 

pelo Estado, assim “a primeira iniciativa de Vargas, em 1945, foi no sentido de 

fundar o Partido Social Democrático (o nome já revelava a inspiração), com 

Departamento Trabalhista articulando, no mesmo bloco político, segmentos de todas 

as classes sociais, da oligarquia rural ao operariado”.(BANDEIRA, 2010, p.104) 

 

O PTB surgiu, assim, de uma das vertentes do bonapartismo de 
Vargas (na outra, o PSD), quando o Estado Novo agonizava, apesar 
dos elementos da classe média e das peculiaridades regionais que o 
influenciaram. O aparelho sindical, montado a partir de 1930, serviu-
lhe como ossatura, tornando-se o Ministério do Trabalho, na 
ausência de uma central operária, sua fonte de poder. (BANDEIRA, 
2010, p.105) 

 

 Segundo o mesmo autor a gestação desses dois partidos PSD e PTD tinha o 

intento de enfraquecer a influência do PCB junto a classe operária.  Somando a 

elaboração de órgãos burocráticos para a intervenção das disputas entre o 
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operariado e a burguesia industrial. Nesse sentido citam a promulgação da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em 1943, a qual previu uma estrutura 

corporativa “para controlar o conflito entre a burguesia e a classe trabalhadora, com 

o objetivo explícito de dotar o Estado das disposições legais que lhe permitissem 

controlar o trabalho organizado”. (SANDOVAL, 1994, p. 17) 

O Estado exercia tal controle embasado por uma legislação cuja função social 

era o extermínio da radicalidade por meio das intervenções direta aos protestos e 

organização do sindicato. A intervenção era legitimada pelas leis trabalhistas que 

regulamentavam as relações entre o governo e os trabalhadores  a arma eficaz para 

o expurgo de diversos líderes sindicais. Assim a atuação do sindicato era imposta 

pelo governo por meio do Ministério do Trabalho que intervinha nas eleições 

sindicais, ou seja:  

 

(...) a mais eficiente arma do Estado contra o movimento sindical era 
a intervenção. Sob as leis da intervenção, o Estado tinha o poder de 
se apoderar das sedes e dos fundos sindicais sempre que o 
Ministério do Trabalho julgasse esse tipo de ação necessário ao 
bem- estar público. Através da intervenção, o ministro do Trabalho 
substituía os sindicalistas eleitos por pessoas indicadas pelo 
governo. (SANDOVAL, 1994, p.18) 

 

Desse modo, quem permanecia nesses postos era, na prática, um 

representante do Estado e não dos trabalhadores, o que nos revela o engodo do 

Estado de Direito, pois não permitia a livre associação. Além disso, como pontua 

Sandoval as sanções previstas em lei aos sindicalistas era a suspensão por 30 dias, 

a demissão e a cassação dos direitos de participação nos sindicatos.  

 

Além das intervenções mais diretas, o Estado tinha o poder de negar 
acesso às funções sindicais aos trabalhadores através do julgamento 
de sua elegibilidade. Isso permitiu que diferentes governos 
impedissem o acesso de elementos mais “radicais” a postos-chaves 
nos sindicatos. Assim, negava-se aos líderes que haviam sido 
demitidos através de atos de intervenção uma futura participação 
sindical por meio do cancelamento de seus direitos de participação 
nos assuntos sindicais. Esse cancelamento constituía um 
mecanismo cirúrgico por intermédio do qual o Ministério do Trabalho 
afastava do movimento sindical os líderes considerados como 
ameaça ao status quo. Ao lado dessas formas mais coercivas de 
supressão dos líderes sindicais indesejáveis, o Estado dispunha de 
diversas oportunidades e mecanismos para a cooptação que 
constituíram a principal forma encontrada por governos mais 
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tolerantes para a manutenção de um certo controle sobre os 
sindicatos. (SANDOVAL, 1994, p.19) 

 

A atuação de controle as demandas sociais e as consequentes mobilizações 

eram efetivadas por órgãos estatais, articulados com o Ministério do Trabalho que 

controlava diretamente os sindicatos. Segundo Sandoval, este desempenhava o 

controle a partir de três mecanismos: com o poder de reconhecer a legitimidade ou 

não do sindicato como representante legal, pelo recolhimento e distribuição das 

contribuições sindicais e pela supervisão da aplicação dos fundos do governo 

federal para essas associações.  

Assim a autocracia manifestava-se na dependência imposta pelo Estado à 

organização sindical, cooptando os sindicalistas, oferecendo em contrapartida uma 

carreira aos pelegos que apenas visavam as benesses para que pudessem desfrutar 

dos  acordos. Todavia muitos lutavam nas ruas em oposição a essa violência 

sistemática abatida em seus cotidianos, não se calaram, clamaram por uma 

sociedade mais justa. Os mecanismos institucionais estavam reunidos na seguinte 

correlação de força:  

 

Além de tornar os sindicatos financeiramente dependentes do 
Estado, a contribuição sindical também facilitou o aparecimento de 
um carreirismo pró-governamental dentro dos sindicatos, o 
peleguismo. Esses pelegos têm exercido controle sobre muitos 
sindicatos por intermédio de uma variedade de mecanismos e com o 
apoio do Ministério do Trabalho e dos tribunais do Trabalho. A taxa 
sindical criou uma situação em que os líderes sindicais dependem 
mais do favor governamental, em vez de apoio de uma mobilização 
de classe, para que possam executar as atividades sindicais e 
exercer sua liderança. Uma vez que a taxa sindical é recolhida de 
todos os trabalhadores, afiliados ou não ao sindicato, os pelegos têm 
buscado garantir apenas uma participação mínima dos trabalhadores 
para que sua autoridade não seja questionada. (SANDOVAL, 1994, 
p.23) 

  

A conexão entre os órgãos repressivos que apontamos nos capítulos iniciais 

também é indicada por Sandoval, mas agora na íntima relação entre o Ministério do 

Trabalho e o DOPS, através da troca de listas contendo os nomes daqueles que 

deveriam ser expurgado da vida pública. Conforme as palavras do autor:  

 

Antes do golpe de 1964, também havia um grande número de órgãos 
públicos encarregados das questões trabalhistas e das necessidades 
dos trabalhadores, tais como os intuitos de segurança social e os 
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órgãos de assistência médica, que contavam com uma 
administração tripartite e que, como os tribunais do Trabalho, 
serviam como eficientes mecanismos de cooptação. Os governos 
militares que se seguiram ao golpe de 1964 reduziram e 
reestruturaram esses órgãos públicos de modo a obter uma 
eficiência funcional menos administração. Nesse sentido, as 
oportunidades de cooptação se restringiam à medida que os 
governos militares optavam por tratar o movimento sindical apelando 
para os métodos mais autoritários, em vez de dar prosseguimento às 
estratégias populistas de exercício de controle que constituíram a 
característica de cooptação dos governos civis durante os anos 50 e 
início dos 60. (SANDOVAL, 1994, p. 20, grifo nosso) 

 

Conforme a premissa apontada por Sandoval a atuação do Estado às 

organizações tem duas inflexões devido as conjunturas entre a autocracia burguesa 

tinha como característica preponderante o controle dos mecanismos de  vigilância, já 

nas ditaduras tais métodos adquirem um acentuado nível de violência e tortura. 

Salvador Sandoval conclui em seu estudo que esses mecanismos de 

regulamentação a contenção dos conflitos trabalhistas evidenciam como a burguesia 

brasileira contribuiu para que o Estado incorporasse a classe trabalhadora a um 

controle sistemático, pois teriam mecanismos legais para a restrição do conflito 

industrial, assim como Sandoval o historiador Leôncio Martins Rodrigues aponta a 

permanência das ações de controle ao mundo do trabalho no percurso de nossa 

história republicana: 

 

O modelo sindical e o sistema de relações de trabalho criados no 
período de Vargas, não somente sobrevivem a mudança de caráter 
institucional ou político relacionadas à forma de governo, como 
também conseguiram suportar transformações sociais, econômicas e 
culturais relativamente profundas. Parece claro, a esta altura, que 
uma instituição capaz de conviver com o Estado Novo, com o 
nacional-populismo, com os regimes militares e as constituições de 
1937, de 1946, de 1967 e com a de 1988, não deixa de ter raízes 
profundas em nossa vida política e social. (SANDOVAL, 1994, p. 32)  
     

 
O processo de industrialização no Brasil concentrou-se no centro sul do país, 

nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Mina Gerais e, conforme Sandoval, a 

força de trabalho industrial nessa região correspondia 67,3%. Desses estados São 

Paulo era o que atingia os níveis mais acentuados. Durante o período de 45 a 80 

mais da metade das greves foram em São Paulo, conforme a tabela elaborada pelo 

autor, relativamente ao período de 1945-1946:  
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(62,1%), 1947-1948 (54,3%), 1949-1950 (37,3%), 1951-1952 
(58,3%), 1953-1954 (40%), 1955-1956 (55,4%) 1957-1958 (46,9%), 
1959-1960 (67,2%), 1963-1964 (43,7%), 1965-1966 (69,8), 1967-
1968 (58,8%); num total de 56,9% durante o período de 45 a 68. 
(SANDOVAL,1994, p. 36) 
 

Somam-se a esses dados do IBGE analisados pelo autor, o ápice na segunda 

metade da década de 50 das mobilizações nacionais em prol de uma bandeira que 

congregasse a classe trabalhadora. 

 

Como um todo, a distribuição regional de greves indica em padrão 
peculiar de oscilação em todas as regiões (...) Embora a força de 
trabalho industrial crescesse substancialmente durante os 35 anos 
compreendidos entre 1945 e 1980, os números referentes às greves 
sugerem grandes flutuações. Outra característica que deve ser 
observada é o aumento gradual dos movimentos grevistas de caráter 
nacional que se iniciaram no começo da década de 1950 e que 
parecem ter atingido seu ápice em 1955-1956, quando 
representaram 11,1 por cento de todas as greves. Em parte, o 
surgimento dessas greves nacionais indicava uma crescente 
capacidade de mobilização de alguns segmentos da classe 
trabalhadora e desenvolvimento de novas formas de ação e 
organização coletivas. (SANDOVAL, 1994, p. 37) 

 

Entre 1945 a 1960 a industrialização em nosso país, além de concentrada em 

uma região, estruturava-se no setor tradicional e nesse sentido existia maior 

quantidade de ofertas de trabalho nos seguintes ramos: têxteis, de couro, 

alimentícia, de manufatura de madeira, roupas e tabaco. Do setor moderno, apesar 

de sua menor proporção, estava presente em nossa economia desde pós - Segunda 

Grande Guerra o aprofundamento de nossa subordinação frente ao capital 

internacional, pois eles investiram juntamente com os incentivos estatais na 

industrialização dos setores metalúrgicos, de maquinários, automobilístico, de 

equipamentos eletrônicos e química.  

Já o setor intermediário cresceu pari passu ao setor moderno isto porque 

suprem os materiais primários como borracha, mineração e papel. 

(SANDOVAL,1994, p. 38) Assim os níveis de greves distribuíram-se da seguinte 

maneira no período de 57 a 64: os setores que atingiram o ápice da paralisação foi o 

setor moderno apesar do combate travado também entre os setores tradicionais. 

Conforme o gráfico elaborado pelo autor, de 200 greves do setor industrial, o 

moderno chegou a uma adesão de mais da metade, 127. Já o setor industrial atingiu 

os patamares de 60 greves. Entre 1945 a 1960 o setor tradicional, era o mais 
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combativo, e as profissões que mais se destacaram foram as do setor têxtil, a 

alimentícia e a do couro. No setor moderno foram os metalúrgicos os que mais 

paralisavam suas atividades e do setor intermediário os mineiros eram os mais 

predispostos à greve.  

 

A mudança de importância entre os setores tradicional e moderno 
também ficou demonstrada pela distribuição setorial das greves 
durante o período. (...) os trabalhadores do setor moderno atingiram 
o ápice de suas atividades grevistas entre 1957 e 1964, ao mesmo 
tempo que os trabalhadores do setor tradicional atingiram o ápice de 
suas atividades grevistas. (SANDOVAL, 1994, p. 40) 

 
 

Da década de 50 até o golpe de 64 as condições econômica e social eram as 

das mais precárias para a classe trabalhadora paulista, eles estavam unidos cada 

vez mais para lutarem conjuntamente por melhores condições de vida.. As bandeiras 

mais recorrentes entre a classe trabalhadora eram o acesso à moradia digna, -cujo 

preço subia conforme o crescimento urbano e industrial da cidade de São Paulo, 

salário justo e melhores condições de trabalho.  

Essa característica é denominada pelo historiador Murilo Leal Pereira Neto 

um novo sujeito coletivo, a aproximação entre o movimento operário, movimentos 

populares de bairro e setores da classe média; lutavam juntos contra a carestia que 

abatia o cotidiano de muitos, suscitando greves gerais: 

   

No período 1951-1964 o novo não foram as greves operárias e nem 
a entrada da classe trabalhadora na cena política, mas – São Paulo, 
pelo menos – as aproximações entre movimento operário, 
movimento populares de bairro, movimento estudantil e setores da 
classe média nas lutas contra a carestia e nas quatro greves gerais 
bem sucedidas no período, em 1953. 1954, 1957 e 1963. (NETO, 
2009, p. 226) 

 

 Assim, a união do movimento operário se deu também, conforme o 

historiador, pela identidade das demandas sociais particularmente devido aos 

problemas de moradia periférica, a inflação, o desabastecimento, o congelamento de 

preços e o declínio do poder de compra do salário frente aos aumentos do custo de 

vida.  
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3.2 - Como de fato, se organizavam os trabalhadores. 

 

A organização dessas lutas estava centrada nas seguintes associações: 

sindicatos, comissões de fábrica, comissão de salários, intersindicais, Sociedades 

Amigos de Bairro, Federação das Sociedades Amigos de Bairro (FESAB), 

associações femininas, Pacto de Unidade Intersindical (PUI), associações de 

bairros, Movimento Eleitoral dos Trabalhadores, Frente dos Trabalhadores 

Brasileiros, convenção eleitorais de trabalhadores, Frente Trabalhista Brasileira, 

campanha “Panela Vazia”.  

As referidas associações lutaram juntas, pois se reconheciam em suas 

demandas, fossem estas por melhores condições de acesso aos direitos de 

cidadania, fossem por salários mais justos, ou pelo fim da inflação, pelo 

congelamento de preços, pela igualdade política. Congregava diversos sindicatos 

desde a luta contra a exploração econômica – fosse salarial, fosse vinculada ao 

cumprimento da legislação-, até a luta por reformulações nas regulamentações 

trabalhistas. Por exemplo, a reformulação do ordenamento jurídico não eliminou 

mecanismos de exploração como se configurou pelo que rezava a legislação sobre a 

assiduidade integral: 

 

“(...) tratava-se de preceitos subjacente à Lei 605, de 5 de janeiro de 
1949, regulamentando o repouso semanal remunerado. O atraso de 
alguns minutos na hora de entrada acarretava perda de meio dia de 
salários, do aumento salarial durante todo o mês e do salário 
correspondente ao descanso semanal remunerado”. (NETO, 2009, p. 
228) 

 

Como não poderia deixar de ser tais organizações foram mapeadas pelo 

sistema repressivo e usadas como exemplos de subversão nos cursos de 

treinamento dos policiais. Aliás, temos conhecimento de sua diversidade através dos 

apontamentos que serviam de base nesses cursos, nos quais aparecem as 

abreviações das  associações, assim como o seus significados.  

 

 ACDLPDC: Associação Cívica de Defesa das Liberdades Públicas e 
Dos Direitos do Cidadão; ALTAM: Associação dos Lavradores e 
Trabalhadores Agrícolas dos Municípios; Agit-prop: Agitação e 
Propaganda; ANL: Aliança Nacional Libertadora; APAID: Associação 
Paulista de Ajuda à Imprensa Democrática; BOC: Bloco Operário e 
Camponês; CC: Comitê Central; CR: Comitê Regional; CRP: Comitê 
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Regional Piratininga; CD: Comitê Distrital, CZ: Comitê de Zona; CM: 
Comitê Municipal; CPAPP: Comissão Piratininga de Auxílio aos 
Presos Políticos; CHPPAA: Cruzada Humanitária pela paz e 
proibição das Armas Atômicas; CGTB: Confederação Geral dos 
Trabalhadores do Brasil; CLASSOP: Classe Operária; CTAL: 
Confederação dos Trabalhadores da América Latina; CGTI: 
Confederação Geral dos Trabalhadores da Itália; CEDPEN: Centro 
de Estudos e defesa do petróleo e da Economia Nacional; DOPS: 
Departamento de Ordem Política e Social; FMESP: Federação das 
Mulheres do Estado de São Paulo; FDLN: Frente Democrática de 
Libertação Nacional; FSM: Federação Sindical Mundial; FMJD: 
Federação Mundial da juventude democrática; IC: Internacional 
Comunista; LEN: Liga de Emancipação Nacional; MBPP: Movimento 
Brasileiro dos Partidários da Paz; MNPT: Movimento Nacional 
Popular Trabalhista; OB: órgão de Base; PCB: Partido Comunista do 
Brasil; PCUS: Partido Comunista da União Soviética; PC (b) da 
URSS: Partido Comunista (bolchevique) da União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas; PUI: Pacto de Unidade Intersindical; QF: 
Quadro de Funcionários; SAB: Sociedade dos Amigos de Bairro; SVI: 
Socorro Vermelho Internacional; SS: Serviço Secreto; ULTAB: União 
dos Lavradores e trabalhadores agrícolas do Brasil; UGT: União 
Geral dos trabalhadores; URSS: União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas; UIE: União Internacional dos Estudantes; UJC: União da 
Juventude Comunista e VOZ: Voz operária (jornal). (APOLÔNIO, 
1958, p. 251-3) 

  

Nesse mapeamento das associações organizadas pela classe trabalhadora 

então vigente,  a União Geral dos Trabalhadores (UGT) em 1956 foi citada como a 

expressão da atuação do PCB nas  organizações  das lutas sindicais. Suas 

demandas segundo o documento abaixo eram a reivindicação contra o 

congelamento de preço, pelo reajuste do salário minímo, que apoiavam a  posse de 

JK e Goulart, pela punição aos golpistas, contra o aumento de imposto e 

principalmente contra o a contribuição sindical.    

 

Embora se ache na ilegalidade, a U.G.T., do Estado de S. Paulo, 
entidade sindical dos comunistas, continua dando cartas e 
orientando os sindicatos de trabalhadores de S. Paulo.  A palavra de 
ordem da UGT, que também é do P.C.B. é: lutar pela revisão dos 
atuais níveis do salário mínimo; pelo congelamento dos preços; pela 
reforma da Previdência Social; pela extinção do Fundo Social 
Sindical; reiterar o apoio ao Presidente Nereu Ramos, ao Parlamento 
Nacional e ao Gal. Teixera Lott, pelas medidas de impedimento do 
Sr. Café Filho para o exercício da Presidência da República, bem 
como manifestar aos poderes públicos a necessidade de punição 
dos “golpistas”; o respeito aos resultados das urnas que deu a vitória 
a Juscelino Kubitscheck e Goulart; lutar intransigentemente contra o 
aumento do imposto de Venda (e) Consignação, solicitado pelo 
Governo do Estado de S. Paulo, o aumento, logicamente, irá fazer 
com que o custo de vida aumente. O PCB conta como sua a vitória 
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do substitutivo da Comissão da Legislação Social, da Câmara 
Federal, determinando a extinção do Fundo Social Sindical e que foi 
aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça daquela Câmara. 
O projeto será apresentado (...) da Câmara Federal, para a sua 
votação final. Mantem imposto sindical, embora sob a nova 
denominação de “Contribuição Sindical” e extinguir o Fundo Social 
Sindical. Centenas de sindicatos operários todos os quadrantes do 
país e numerosos grupos de trabalhadores a pedido dos comunistas, 
através de assembléia sindicais e abaixo assinados, estão 
encaminhando mensagens solicitando aos deputados federais a 
aprovação do supra referido substitutivo.66  

 

 A contribuição sindical ao Estado insere-se em uma lógica de controle estatal 

a mobilização social e conforme os documentos engendrados pela repressão a 

crítica dos trabalhadores frente a essa violência institucional era o que mais os unia 

enquanto classe. Nesse sentido podemos citar uma dentre as ações dessas 

bandeiras históricas de luta do movimento sindical, a tão sonhada liberdade sindical 

em nosso país que colocaria definitivamente em cheque a organização sindical 

gestada no governo bonapartista de Vargas, refiro-me a já citada Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT) de 1943. Esse ordenamento jurídico respaldava dentre 

outras coisas o sindicato atrelado ao Estado, o que contrariava essencialmente o 

teor da Convenção 87 ratificada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

em 1948 na 31ª sessão da Conferência Geral realizada em São Francisco nos 

Estados Unidos da América do Norte; esse pacto proporcionava a autonomia dos 

sindicatos e orientava a correlação de força entre o trabalho e o capital,segundo Vito 

Giannotti, o hiato entre a Convenção e a CLT era gritante em sua comparação e 

arrola os artigos de ambas normas apontando que na CLT as relações de trabalho 

eram regidas por:  

 

“um sindicato atrelado ao Estado; sindicato único por categoria; 
unicidade sindical; contribuição sindical obrigatória –um dia de 
salário de todos os trabalhadores sindicalizados ou não; organização 
vertical, do sindicato ao Ministério do Trabalho; proibição de centrais 
sindicais; proibição a sindicalização dos funcionários públicos; 
Estatuto padrão, eleições sindicais e demais atividades sindicais 
disciplinadas pelo Ministério do Trabalho”. (GIANOTTI, 1987, p. 46-7) 

 

                                                 
66

 Relatório de investigação nº 845. 12/12/1955. Resumo: “Informação Reservada” (grifado na capa 
PCB). DPT, Comunismo, 1931 vol. 28-A, OS, Fundo DEOPS, APESP. 
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  Enquanto na Convenção da OIT o contraponto é evidente pois  a defesa era 

da: 

 

“liberdade de organização sindical; sindicato único ou mais de um 
sindicato, a ser decidido pela categoria; unicidade ou pluralismo 
sindical, a ser decidido pelo movimento sindical; os trabalhadores 
sindicalizados decidem livremente como sustentar financeiramente 
suas entidades em todos os seus níveis; os trabalhadores decidem a 
forma de organização em todos os níveis; permite a sindicalização 
dos funcionários públicos; os sindicatos são livres para elaborar seus 
estatutos e decidir sobre as formas de organização de todas as 
atividades sindicais”. (GIANOTTI, 1987, p. 46-7) 
 

 Ainda segundo o mesmo autor não existia consenso entre os trabalhadores 

sobre a defesa radical da liberdade sindical da OIT e além disso, essa proposta foi 

encaminhada em 1949 para o Congresso Nacional, mas a proposta não era de  

interesse a sua aprovação e só foi ratificada na década de 80, assim durante todo o 

período em estudo uma parcela da classe trabalhadora ansiava pela sua 

regulamentação. 

 

A proposta de ratificação da Convenção 87 foi encaminhada ao 
Congresso Nacional em maio de 1949, pelo então presidente Eurico 
Gaspar Dutra, tendo ficado desde então nas gavetas, pois nenhum 
dos governos que vieram depois tinha interesse em aprovar seu 
texto, porque isso implicaria a revogação da essência da legislação 
brasileira nessa área, derrubando toda a estrutura sindical atrelada 
ao Estado. Por duas vezes o projeto deixou de tramitar no 
Congresso: uma em 1966 e outra em 1968, depois do parecer 
contrário do Ministério do Trabalho. Em 1970, a mensagem foi 
apresentada de novo, mas somente em 1984, após trinta e quatro 
anos da entrada em vigor da Convenção 87, a Câmara dos 
Deputados aprovou o projeto de decreto legislativo referente à sua 
ratificação. Se aprovado também pelo Senado, significará a 
ratificação, pelo Brasil, do texto da convenção. (...) Se a Convenção 
87 for ratificada, terá que ser praticamente eliminado o Título 5º da 
CLT, que abrange os artigos 511 a 610. Isso significará uma 
completa reviravolta na estrutura e organização sindical brasileira. 
Aliás, se o Congresso ratificar a  Convenção, não é apenas o Título 
V da CLT que caíra, mas toda a legislação trabalhista autoritária, 
abrindo o caminho para um Código de Trabalho que amplie o espaço 
de liberdade dos trabalhadores e de suas organizações. A liberdade 
sindical prevista na Convenção 87 é ampla e irrestrita. Permite que 
os trabalhadores se organizem sem tutela ou intervenção do poder 
público, estabelecendo as próprias normas de funcionamento dos 
sindicatos, elaborando os planos de ação sindical que seus 
associados julgarem mais convenientes para a defesa dos próprios 
interesses. (GIANOTTI, 1987, p.40-1) 
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 Com estas  informações esses agentes estariam qualificados a identificar os 

significados das abreviaturas e os espaços de atuação do inimigo interno, ou seja, 

as pessoas que estavam inseridas em debates intelectuais e de militância em 

organizações dos mais diversos matizes, como sindicatos, associações etc., todos 

qualificados como “subversivos”. 

 Com a sofisticação do sistema repressivo no período que se inicia em 1956, a 

vigilância “aos suspeitos” se ampliou muito, constituindo um grande acervo sobre as 

atividades de pessoas que se organizavam publicamente por razões diversas, como 

as mobilizações contra a manutenção das leis de exceção e o aprisionamento por 

razões políticas, ou contra decisões governamentais que elas julgavam 

improcedentes, como a privatização da exploração do petróleo etc. Percebe-se 

também que os agentes do DOPS vigiam militares e até mesmo pessoas que estão 

no governo, tudo em nome da existência de uma possível infiltração comunista a 

ameaçar as instituições “democráticas”, daí a contradição. Em um dos documentos 

que segue um padrão67 são tachados como comunistas pessoas que pertenciam a 

quatro segmentos sociais muito distintos: do legislativo (vereador), servidores 

públicos e um ex-militar da Marinha, todos caracterizados como elementos 

comunistas, agitadores e grevistas.68 

                                                 
67

 Os relatórios seguem um padrão de identificação do grau de periculosidade dos suspeitos, 
destacando-se em letras maiúsculas com grifos alguns nomes e a função desempenhada no partido. 
68

 Cf. o seguinte relatório: “EDER SERRUTTE: Membro do Comitê, suplente de vereador do PSP; 

ROCINO ROLEIM QUESADO: Membro do Comité; FRANCISMO BORGES DIAS MIRANDA: Membro 
do Comité, grevista e agitador; OCTACILIO PORFIRIO TRINDADE: Foi expulso da Marinha Nacional, 
por ser elemento comunista. OSORIO BARBOSA: Comunista militante; são também militantes os 
abaixo designados: JOSE CLAUDINO, JOSÉ RITA, ANTONIO DE ALBURQUERQUE, VICENTE 
NASCIMENTO, GINO MORELATO, JORGER LEME, LAERCIO DE AGUIAR, JOSE FARGAS, JOÃO 
DE ALMEIDA , LUIZ MATHEUS DE MORAIS, ORLANDINO GABRIEL, PAULO RODRIGUES 
GRILLO, BENEDITO LASSA, LAZARO DE OLIVEIRA VIRA NASCIMENTO, IRIA DE GASPARI, LUIZ 
COUTINHO DE ABREU, BENEDITO DA SILVA BUENO e ELIAS CHECONI. EVERTON LIBORIO: 
Suplente e vereador pelo PSP, grevista e agitador; JOSE SEVERINO SOARES: Comunista, membro 
do PSP, grevista e agitador; ALDO SALVAZONI: Comunista, membro do PSP, agitador e grevista; 
CRISTALINO ORTIZ GOMES: Funcionário do Serviço Nacional de Febre Amarela em São Paulo. 
Elemento grevista e agitador; PEDRO LELLIS DE SOUZA Suplente de delegado, comunista, grevista 
e agitador (A respeito deste, foram procedidas investigações que resultaram negativas. As 
informações a seu respeito foram ótimas, não se comprovando seja ele comunista, grevista e 
agitador. Existe relatório a respeito). Os adiante citados, todos funcionários públicos, com funções no 
Hospital de Juqueri, são elementos pertencentes ao extinto PCB: ARI MAXIMIANO, AGENOR 
RICARDO DA SILVA, JOAQUIM BARALIER, FRANCISCO DE PAULA FILHO, JOSE FERNANDES, 
WALTER JOSÉ DOS REIS, ANTONIO DIAS REIS, RAYMUNDO FARIA DE ALMEIDA, FELIX 
CATALICIO PINTO PEREIRA, LUIZ MAFEI FILHO, ELIAS PEREIRA DOS REIS, JOSE 
FERNANDES, WALTER JOSE DOS REIS, ANTONIO DIAS REIS, RAYMUNDO FARIA DE 
ALMEIDA, FELIX CATALICIO PINTO PEREIRA, LUIZ MAFEI FILHO, ELIAS PEREIRA DOS REIS, 
HENRIQUE ALVES, JOÃO EVANGELISTA DA SILVEIRA, JOSÉ DE PAULA, NAIR DE ALMEIDA, 
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 Como o perigo comunista estava espalhado por todo o país, era necessário o 

máximo de vigilância, espionagem e repressão para que o  mal pudesse ser 

controlado. Por isso todos deviam estar atentos e trabalhando juntos, independente 

de advirem da polícia militar ou da polícia civil.  

 A ligação entre as organizações acima citadas e o PCB era justificada pela 

tática de atividade camuflada dos comitês espalhados em todo o país, com o 

objetivo de mobilização. Ou seja, tratava-se de um dos “métodos para, em regime de 

semi-legalidade, disseminar o comunismo e continuar a agitar as massas, podem 

variar muito, sempre no sentido do disfaçar a verdadeira finalidade”. 
(APOLÔNIO, 

1958, p. 251-53)  

 As provas fundamentavam a acusação e forneciam a justificativa da prisão, 

principalmente para evitar a indignação dos presentes.  

 

Seguir-se um indíviduo é tentar conseguir-se provas e elementos que 
nos permitam precisar quais as atividades desenvolvidas pelo 
mesmo. Na gíria policial denomina-se “campana”. Esta deve ser 
muito bem orientada pelo policial, a fim de evitar que o elemento 
seguido desconfie dêsse (sic) ato. O “acampanado” deve ser 
observado com atenção em tudo, a seu respeito, deve ser anotado: 
casas que frequenta, escritórios, livraria, hábitos, endereços, 
reuniões, etc. (APOLÔNIO, 1958, p. 227) 

 

 Indícios da relação de rejeição da população às ações da polícia também 

aparecem nestas orientações, particularmente quando o autor do manual se detem 

em alertar os policiais sobre reações de indignação de populares contra suas 

práticas. Como sempre o problema não estava nos policiais, mas sim na falta de 

consciência ou na ingenuidade da população.  

 

No tocante à Polícia Política, ela, com seus setores especializados, 
age num sentido mais preventivo, que é tachada, muitas vêzes, de 
arbitrária. Pergunta-se, entretanto: deve a Polícia Política permitir, 
por exemplo, que se efetive um ato violento, uma greve orientada por 
agitadores ou, até uma revolução, quando ela está de posse de 
todos os planos e das datas marcadas para tais atos? Deve ela agir? 
Não cometará uma consumação do ato para depois se agir? Quais 

                                                                                                                                                         
ILDEFONSO DELGADO, ROSA PINHEIRO, DR. OSORIO CEZAR e DR. CELSO PEREIRA DA 
SILVA.” Comunicado da Chefia. 1957. DR. DELEGADO ESPECIALIZADO DE ORDEM SOCIAL.  
Comunicado da Chefia. 1957. DR. DELEGADO ESPECIALIZADO DE ORDEM SOCIAL.  Dossiê MEZ 
DE MAIO. Resumo: “Relações dos elementos comunistas” FRANCO DA ROCHA. DPT, OS, Série 
Delegacia do Interior, (Franco da Rocha). Fundo DEOPS, APESP. 
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as consequencias que poderão advir da consumação do ato, se a 
Polícia não agir preventivamente? Ela, possìvelmente (sic), 
sacrificará a liberdade momentânea de dez, vinte ou mais indivíduos, 
agirá em detrimento dos mesmos, mas beneficiará, quiça, milhares 
de pessoas que poderiam ver-se envolvidas, involutàriamente, em 
escaramuças com a Polícia no momento em que a mesma estiver 
desenvolvendo sua ação repressiva. O grande povo, que ignora 
como se prepara em ato violento, uma greve dirigida por comunistas, 
uma revolução, um motim, etc., dirá, no dia imediato à ação 
preventiva: “a Polícia é arbitrária”. (APOLÔNIO, 1958, p. 229-30) 

 

 Contraditando o  nível organizativo e a capacidade de infiltração atribuída a 

este partido, os historiadores voltados para seu estudo apontam sua fragilidade, 

suas divisões internas, seu afastamento em relação as  demandas dos 

trabalhadores, e/ou uma verdadeira barreira entre a cúpula do PCB e suas bases. 

Nesse sentido, apontam têndencias divergentes, exatamente em 1957, sobre a 

atuação desse partido no país. Segundo o historiador Eliezer Pacheco co-existia 

dentro dessa agremiação três tendência, os abridistas (ou renovadores), fechadistas 

(ou conservadores) e os centristas.  

 

Delineavam-se, portanto, três tendências na luta interna: 1) Uma 
corrente de clara tendência direitistas, chamados de “abridistas” ou 
“renovadores”, reformistas em relação às questões de princípio sobre 
o marxismo-leninismo, como a questão do partido de vanguarda e o 
intenacionalismo, formada pelo Sinédrio, pelo grupo de Agildo 
Barata; pela maioria da Comissão Central de Finanças, por militantes 
do Comitê Regional de Piratininga (SP), vários membros o Comitê 
Regional Sul-baiano e alguns militantes de outros estados, pelos 
principais dirigentes da Juventudo Comunista e a maioria das 
Comissões Sindicais, de Massas e Agit-Prop do Comitê Central; 2) A 
corrente conhecida por “fechadista” ou “conservadores”, por ter-se 
oposto à abertura dos debates, com evidentes desvios esquerdistas 
e mandonistas, ocultando sua fragilidade política do dogmatismo e 
no sectarismo, tendo por base teórica o “Manifesto de Agosto de 
1950”, que colocava a questão da isurreição e da luta armafa sem 
qualquer vinculação com a situação objetiva do momento. Seus 
integrantes mais destacados eram João Amazonas, Maurício 
Grabois, Pedro Pomar, Marighela, Arruda (com vacilações), Luiz 
Teles, Cid, Sérgio Holmos, Calil Chade e outros de menor 
importância na estrutura partidária; 3) Finalmente, uma tendência 
centrista, a “planície”, onde se agrupavam aop revisionismo dos 
“abridistas” e ao sectarismo esquerdistas dos “fechadistas”, com 
certas dificuldades, devido à polarização da luta interna entre estas 
duas posições. (PACHECO, 1984. p. 213-4) 

 

 Nos idos de 1955, ainda no governo de Café Filho uma delegação sindical 

oriunda de São Paulo foi até a presença do então presidente solicitar providências 
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para assegurar que presidentes de diversos sindicatos, eleitos pelas categorias 

respectivas tomassem posse. Essa delegação era composta por representantes da 

Confederação dos Trabalhadores (CTB), do Sindicato dos Têxteis de São Paulo e 

do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Juntaram-se a eles agremiações do 

Rio de Janeiro como a do comércio hoteleiro e aeroviário.  

A demanda contra a assiduidade integral para a classe trabalhadora estava 

na ordem do dia, porque esse dispositivo acelerava a produção e tornava a vida 

desses trabalhadores “um inferno”. Impossível haver qualidade de vida nessa 

perspectiva de produção que reifica o ser humano como máquina. A delegação foi  

descrita pelo agente infiltrado: 

 

Conforme comunicado anterior, seguiu para o Rio de Janeiro, uma 
delegação de dirigentes sindicais de S. Paulo. Integrada por 
elementos comunistas e simpatizantes (...) “vermelho”, na 6ª feira 
última, a qual, prestigiada pela C.T.B. (Confederação dos 
Trabalhadores do Brasil) e por elementos sindicais da Capital 
Federal, ligados aos comunistas, estiveram no Catete, onde 
conseguiram conferenciar com o Presidente da república de quem 
reclamaram urgentes providencias afim de cessar a reação do 
Ministério do Trabalho, que segundo os comunistas o mesmo 
proibiam posses das diversas diretorias sindicais, legalmente eleitas, 
diretorias essas de S. Paulo, do Estado Bandeirantes, do Rio e de 
outras cidades do País. O advogado WASHINGON PIMENTA B. 
acompanhou essa delegação, da qual fez parte, NELSON RUSTICE, 
presidente do Sindicato dos Têxteis de S. Paulo; ambos fizeram uma 
explanação ampla do caso em apreço ao Presidente da Republica, 
atacando veemente o titular da Pasta do Trabalho, taxando-o de 
reacionário e de prepotente. O Sr. JOSÉ DE ARAUJO PLACIDO, (...) 
vice-presidente do sindicato dos Metalúrgicos de S. Paulo, também 
lá esteve, disse que a delegação de São Paulo, ao relatar a situação 
angustiosa de intranquilidade e descontentamento reinar entre os 
trabalhadores, em virtude da proibição da posse de várias diretorias 
sindicais eleitas, aproveitando, atacou este D.O.P.S dizendo que a 
policia política, taxa de comunistas, os melhores da classe operária. 
O Presidente da República, ficou de estudar o caso. A comissão em 
questão, denunciou, também, ao presidente da República, as 
manobras dos empregadores com o objetivo de veto do Presidente 
ao projeto do Senador Lucio Bitencourt que acaba de ser aprovado 
pelo Senado, que derrubou a assiduidades integral.69  

 

Na íntegra o documento traça um mapeamento completo das lideranças e de 

simpatizantes com as causas dos trabalhadores. Observa-se como, no início do 

documento, aparentemente, o agente tem objetividade, pois apenas relata o 
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encontro com o presidente. Mas na sequência, sequer sem mudar de parágrafo, o 

relatório associa tais lideranças às greves e a articulações com o PCB.    

 

A C.T.B, no Rio  de Janeiro, diversos sindicatos cariocas, entre os quais: 
têxteis (...) empregados no comércio hoteleiro, aeroviários, marmoristas, 
(...) quais já deram início a um vigoroso movimento, objetivando a (...) 
imediata do projeto em questão, já aprovado pelo Senado.  Diversos 
Sindicatos (...) dos comunistas, estão enviando telegramas ao Presidente 
da Republica pedindo-lhe que sancione imediatamente o projeto do 
senador Lucio Bittencourt os dirigentes sindicais comunistas, irão mover 
um banquete em homenagem ao Senador Bittencourt. A delegação 
sindical de S. Paulo, nos próximos dias, voltará ao Rio para conferenciar 
com o Sr. Café Filho. Integraram a referida delegação sindical, de S. 
Paulo; GERALDO MARCHELLI (líder dos têxteis de S. Paulo, elemento a 
serviço do P.C.B.) NELSON RUSTICE (o maior oportunista e convencido 
apareceu até agora, no cenário sindical de S. Paulo; o mesmo não é 
comunista, porém é um precioso aliado dos mesmos); SALVADOR 
ROMANO LOSSACO, este é um instrumento nas mãos de Pedro Iovine e 
de Milton Pêra Marcondes; REMO FORLI, presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos, do Partido Socialista, fala sempre mal dos comunistas, mas 
sempre favorece os seus desígnios; JOSÉ CHEDIAK, presidente do 
sindicato dos Vidreiros está nas mesmas condições de Remo Forli; 
CELGIO VALVASSORE, presidente do Sindicato dos Marcineiros de S. 
Paulo, aliado dos comunistas igualmente tem favorecido o P.C.B;  JOÃO 
FACOCCHIO,  do Sindicato dos Ferroviários tem favorecido os 
comunistas; ELOY THIRSO ALVARES SOBRINHO, simpatizante e tem 
favorecido enormemente os comunistas, porem ultimamente ter lo com 
grande independência, pois apóia oficialmente a candidatura de Juscelino 
Kubistchek, para a Presidência da Republica, recusando-se a aderir ao 
M.N.P.T., instituído pelo P.C.B; VANDERLEY ALVES DE SOUZA, 
presidente eleito do Sindicato dos Metalúrgicos de S. André, elemento 
ligado aos comunistas; JOSÉ COIMBRA SOBRINHO dirigente do 
Sindicato dos Metalúrgicos de S. André, elemento ligado aos comunistas; 
JOSÉ DE ARAUJO PLACIDO e PEDRO FRANCISCO IOVIONE, 
agitadores comunistas e dirigentes sindicais.70 

 
Ou seja, se não forem declaradamente comunistas, apoiam o partido, ou são 

simpatizantes. Portanto, a sugestão do agente infiltrado às autoridades fica claro em 

seu relatório: todos os que estão solicitando autorização para serem empossados e 

que foram eleitos por seus pares representam um perigo à segurança nacional e, 

portanto, melhor não permitir que assumissem. Não bastassem tais vínculos 

espúrios, o agente ainda os acusa de agitadores e subversivos, configurando-os 

como mais perigosos, pois: 
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Continuam as reuniões de grupos de trabalhos de diversas 
categorias na U.G.T., onde agentes comunistas, como (...) CHEMP, 
GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, OCTAVIO LUZADA, e 
dezenas (...) agitadores, ministram aulas sobre greves e agitações 
de massa. As recentes greves dos sapateiros de S. Paulo, servindo 
de estudo e de exemplo. O agitador comunista JOSÉ BRASIL 
CASTRO (...), dirigente da U.G.T e figura de relevo do comitê de 
greve dos   (...), dia 11 último, foi homenageado na séde da U.G.T do 
Estado, (...) dirigido com tática e com técnica comunista a greve dos 
sapateiros por ter proferido importante discurso na assembléia dos 
grevistas sapateiros, realizada na tarde do dia 10 no Hipódromo , 
inflamando a massa (...) Dirigente comunista da UGT, bateram 
diversas chapas dos operários sapateiros em greve, as quais 
reveladas, foram (...) para CTAL ( Confederação dos Trabalhadores 
da América Latina) (...) México e a Winter Henry –Federação Sindical 
Mundial- Seillerstatte, (...), entidades interessadas nas agitações 
comunistas no Brasil e os países latino-americanos.71 

 

Mesmo divergências internas entre os trabalhadores, ou disputas por 

lideranças sindicais, ou discussões sobre as funções dos sindicatos, muitas das 

quais resultavam na destituição de algum dos dirigentes e sua substituição por outro, 

resultava de manobras comunistas, efetuadas por agentes, ás vezes internacionais, 

a dirigirem os trabalhadores. Assim, estes se transformam, de fato, em massa de 

manobra, inconscientes e inconsequentes em suas demandas.  

 

Por pressão do P.C.B., isto é, do seu comitê (...), a diretoria do 
sindicato dos Empregados no Comercio Hoteleiro de S. Paulo, 
tornou-se um instrumento nas mãos dos comunistas, em sua última 
assembléia expulsou das fileiras do Sindicato em questão, JOAQUIM 
(...) GUERRA FILHO, bem como destituiu-o do cargo de delegado 
junto a operação dos Empregados no Comercio Hoteleiro. Guerra 
Filho, membro do P.C.B e suplente na Comissão Executiva da 
C.A.T.A.L., chefiou diversas greves em S. Paulo e foi dos lideres da 
famosa greve geral de 2 de Setembro de 1954. Ultimamente o 
mesmo passou a pensar com a própria cabeça, obedecendo as 
ordens emanadas pelo P.C.B. Nas recentes eleições sindicais, 
realizadas no Sindicato dos Empregados no Comercio Hoteleiro de 
S. Apulo, Guerra Filho, organizou uma chapa contra a chapa de 
unidade e que a indica pelos “vermelhos”, porém foi derrotada. 
Politicamente, tem (...) um desastre para os comunistas, pois tentou 
organizar a ida de uma caravana de dirigentes sindicais de S. Paulo 
e do Brasil, para visitar a Argentina, tudo por conta do Governo de 
Perón, para depois criar no Brasil um movimento operaria á favor da 
A.T.R.L.A –Central Sindical Peronista do Continente Latino –
Americano e agora está trabalhando pela candidatura de Juscelino 
Kubistchek, para a Presidência da República. Entretanto a expulsão 
de Guerra Filho, das fileiras sindicais é uma medida tipicamente 
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fascista e sectarista, nitidamente dos comunistas e nos próximos 
dias, Guerra Filho, será também expulso oficialmente do P.C.B.72  

 
Ainda conforme o relatório, os comunistas estavam por toda parte, 

espalhados como praga, infiltrados em todo canto e altamente articulados com 

Moscou, indo e vindo para Varsóvia, sempre com o dinheiro arrecadado junto aos 

trabalhadores. 

 

Os comunistas estão em grande atividade em S.Paulo e no interior, 
especialmente em Santos, Campinas e Sorocaba no (...) a 
organização do Movimento Nacional Popular Trabalhista por ele (...) 
criando em Sorocaba, o Comitê Regional do PCB paulista, está 
dirigindo o referido movimento, o qual Luiz Gonzaga de Souza 
Ernesto Bastos Neto, Francisco Garcia Pinto, Antonio Martins, 
Salvador Rosa e outros. Os comunistas estão trabalhando para 
enviar uma forte delegação de jovens paulistas para Varsóvia, afim 
de participar do V Festival Mundial da Juventude. Os sindicatos dos 
Gráficos e dos Têxteis de SP, estão colaborando com os “vermelhos” 
afim de enviar uma grande delegação juvenil a Varsóvia. Sábado 
último, as 21 horas, no colóquio, à Rua Vergueiro, 1568, de 
propriedade do Vereador professor Miguel Sigolo, teve lugar um ato 
público em homenagem à delegação de S.P. eleita para a 
Assembleia Mundial das Forças da Paz, que será realizada em 
Helsinky, Finlândia, de 22 a 29 de Junho para vindouro.73 

 

          Os trabalhadores tinham todas as justificativas para a deflagração de 

piquetes, greves, passeatas e assembleias contra a vil exploração da força de 

trabalho vigente no capitalismo, em sua particular forma de ser no Brasil. A 

exploração era principalmente visível para os trabalhadores têxteis, pois suas rotinas 

de produção eram insuportáveis. Junto com os metalúrgicos eram os sindicatos mais 

militantes do período - o nível de adesão a uma greve, como a de 1957, por 

exemplo, sempre esteve alto entre esses trabalhadores, que não hesitavam em 

parar a produção. Dentre os documentos analisados encontramos, de fato, inúmeros  

referentes à luta dos têxteis naquela e em outras greves, tendo sido, inclusive objeto 

de estudos de Murilo Leal Pereira Neto: 

 

Na indústria têxtil, a intensificação da exploração era obtida com a 
aceleração da velocidade dos teares ou a imposição de se trabalhar 
com mais teares, sem compensação salarial. A documentação do 
DOPS registra inúmeros conflitos e greves localizadas contra essas 
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medidas. Em alguns casos, a resistência operária chegou às barras 
dos tribunais da Justiça do Trabalho e ecoou na tribuna da Câmara 
dos Vereadores. Em 23 de agosto de 1957, o vereador Agenor 
Mônaco, advogado e contador, eleito pelo PST (Partido Social 
Trabalhista), discursava, prestando solidariedade aos operários 
grevistas da Fábrica de Tecidos Labor: “Fui procurado por um grupo 
numeroso de trabalhadores de Tecidos Labor. Reclamaram eles 
contra a direção daquela fábrica que, no afã de diminuir o pagamento 
com os seus operários, aumentou o número de máquina aos que 
trabalham por tarefa, sem, entretanto, haver a necessária 
compensação pelo maior trabalho por ele emprego (...). Nessa 
consonância, protestamos desta tribuna contra a Fábrica de Tecidos 
Labor, esquecida que está da necessária harmonia entre o capital e 
o trabalho, esquecida que as tecelãs são criaturas, antes que 
empregadas, criaturas humanas, que precisam do respeito mínimo 
às suas condições físicas. (NETO, 1957, p. 383) 

 

 O que podemos observar desse historiador é que ele julga a exploração do 

trabalhador, ao patrão, ao capitalista diretamente, do que deduzimos que, se 

mudasse a mentalidade do empresário, a exploração acabaria.  

 

(...) Tratava-se de preceito subjacente à Lei 605, de 5 de janeiro de 
1949, regulamentando o repouso semanal remunerado. O atraso de 
alguns minutos na hora de entrada acarretava perda de meio dia de 
salário, do aumento salarial durante todo o mês e do salário 
correspondente ao descanso semanal remunerado. Em 8 de junho 
de 1952, foi criada no Distrito Federal (Rio de Janeiro) a CISCAI 
(Comissão Intersindical Contra a Assiduidade Integral), com a 
participação de 17 sindicatos. Em novembro do mesmo ano realizou-
se, também no Rio de Janeiro, a Convenção Nacional Contra a 
Assiduidade Integral, reunindo 179 delegados de 89 sindicatos de 
diversos estados. A pesada legislação que permitia o controle do 
Ministério do Trabalho sobre os sindicatos permanecia intacta, os 
interventores guindados  à direção das entidades pelo governo Dutra 
continuavam em seus postos, era, ainda, proibida a organização de 
centrais sindicais. O encontro da CISCAI representou, nesse 
ambiente adverso, a possibilidade de articulação nacional de 
delegados sindicais, escolhidos em assembléias de trabalhadores, 
por fora da estrutura das federações e confederações pelegas, 
visando a luta contra a exploração. Cogitou-se sobre a formação de 
uma “Central Intersindical Permanente”, mas o projeto não prosperou 
naquele momento. A luta contra a assiduidade estimulou a formação 
de comissões nos principais sindicatos e a abolição da cláusula foi 
incluída como reivindicação nas campanhas salariais de diversas 
categorias. O Deputado Federal do PTB de Minas Gerais, Lúcio 
Bittencourt, elaborou um Projeto de Lei abolindo alguns dos efeitos 
da cláusula, que foi, finalmente, aprovado, em junho de 1955. 
(NETO, 1957, p.228-9) 

 
 O desfecho judicial desse conflito, cujo processo correu na 13ª Junta de 

Conciliação e Julgamento (JCJ) em 1958, foi favorável aos trabalhadores, ou 
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melhor, às trabalhadoras, impondo aos patrões a aquisição de mais teares, e 

obrigando à reintegração das demitidas: 

 

O processo foi julgado na 13ª JCJ (Junta de Conciliação e 
Julgamento) e, em 1958, as operárias foram reintegradas e anulada 
a alteração contratual que as obrigava a trabalhar com quatro teares. 
Um laudo da DRT (Delegacia Regional do Trabalho) concluiu que as 
trabalhadoras não suportariam o novo ritmo de trabalho. (NETO, 
1957, p. 230) 

 

José Álvaro Moisés (1970) adentra às considerações sobre a relação entre o 

projeto desenvolvimentista e a repressão que se abateu sobre os trabalhadores 

naquele momento do período JK. Iniciando suas reflexões a partir da Greve dos 300 

mil, ocorrida em 1953, esse autor analisa a intensa exploração da força de trabalho 

e a crueldade dos mecanismos de exploração a que eram submetidas as tecelãs, 

que já haviam manifestado sua combatividade  naquela greve.  

 

Apesar da vitória pontual dos trabalhadores da Fábrica de Tecidos 
Labor e de outras empresas, a substituição de força de trabalho por 
maquinaria na indústria têxtil prosseguiu impetuosa. Mesmo porque 
este ramo industrial, que havia se aproveitado do protecionismo 
estatal e da desorganização da produção dos países capitalistas 
centrais durante e depois da Segunda Guerra Mundial para crescer, 
nos anos 1950 estava defasado tecnologicamente e perdia mercados 
para exportações. Comparando-se o crescimento do número de 
operários nos ramos têxtil e metalúrgicos entre 1950 e 1960 no 
município de São Paulo, temos que, para os primeiros o percentual 
foi de apenas 4,99% e, para os segundo, de 107, 5%. A 
superexploração da força de trabalho também era obtida com 
economia nos investimentos em melhoria das condições de 
salubridade e segurança. (MOISÉS, 1970, p. 82-3) 

   

A questão das divergências internas apontada acima no relatório do agente 

do DOPS como resultado da interferência dos comunistas, atrelados aos ditames da 

Rússia, referia-se, muitas vezes as mudanças na lógica de atuação dos sindicatos 

naquela segunda metade da década de 1950. 

Pois, no período em questão, por razões diversas, até mesmo pelas 

mudanças ocorridas no plantel dos postos de trabalho, decorrentes das alterações 

no parque industrial, os sindicatos passaram a negociar diretamente com os patrões, 

minimizando-se assim, a intermediação do Estado nas negociações.  
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Além disso, as comissões de fábrica eram organizações gestadas pelos 

trabalhadores no chão da fábrica. Talvez por isso José Álvaro Moisés tenha 

enfatizado a relação direta dos sindicatos com os patrões, reduzindo a questão do 

capitalismo em si.  A importância das comissões de fábrica é assim destacada por 

ele: 

 

Comissões de fábrica: contradizendo a tese tradicional, de que o 
sindicalismo no período populista carecia de organização por local de 
trabalho, a documentação registra a existência de comissões de 
fábrica com diversos perfis. Os dossiês do DOPS, por exemplo, 
mencionam as comissões de negociação formadas ad hoc, para 
resolver conflitos surgidos no dia-a-dia, à revelia do sindicato. O 
percurso é, frequentemente, muito semelhante: surge um problema –
demissão de operário, imposição de um número maior de teares por 
operário, supressão de um benefício-, promove-se uma paralisação 
do trabalho, elege-se uma comissão de negociação, o empresário 
chama o DOPS, os trabalhadores ou o próprio empresário chamam o 
sindicato, desenvolve-se a negociação. Os nomes dos membros da 
comissão são registrados pelo DOPS, às vezes alguns sofrem 
demissão, sob a alegação de terem desacatado chefias, advogados 
ou o próprio empresário –algumas vezes não vamos encontrar, neste 
caso, comissão com sede, estatuto, membros permanentes- mas 
não por isso, menos efetiva. É lícito supor que a experiência 
conquistada nesses conflitos pontuais pudesse ser retomada em 
momentos de mobilização da categoria. (NETO, 1957, p. 234-5) 

 

 

Conforme o historiador Rodrigo Patto Sá Motta as políticas públicas que 

geram o estereótipo do subversivo, não foram afetas apenas ao período analisado, 

mas nessa época, adquiriram uma conotação de massa, como se fosse uma 

verdadeira “indústria do anticomunismo”.  

 

As manifestações anticomunistas receberam igual tratamento, 
oscilando entre o olvido e as abordagens ligeiras, que as 
consideravam mero recurso ideológico (no sentido de falsa 
consciência) a serviço do Estado e das classes dominantes. Nessa 
perspectiva, privilegiava-se a dimensão manipulatória e mistificadora 
do fenômeno, restrito a estratagema para ganhar votos, apoio, 
dinheiro e poder, no último caso, usado como justificativa para 
legitimar golpes autoritários. Privilegiava-se, assim, o que chamei 
indústria do anticomunismo, recuperando um temos usado nos anos 
1950 e 1960, deixando – se de perceber que a questão era mais 
complexa e profunda, indo além da “industrialização”, ou seja da 
manipulação. (MOTTA, 2010, p.117-27) 
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3.3 - Aprendendo a agir com eficiência e eficácia. 

 

Vários autores já demonstraram como desde o início essa “democracia” era 

frágil, pois manteve a ênfase na perseguição aos comunistas e deu continuidade  as 

inúmeras repressões e aos movimentos grevistas autuados pelo Decreto-lei nº 

9.070/46.74 Esse  decreto-lei trata do cerceamento à greve, embora comumente nele 

se encontre o direito à greve, pois, conforme Eduardo Minuzzi Niederauer diz: 

No Brasil, por longo tempo a greve foi uma conduta proibida e até 
punida, sendo admitida timidamente através do Decreto-lei nº 
9.070/46, permitindo a greve para atividades acessórias. A 
Constituição do mesmo ano garantiu o direito de greve, 
determinando sua regulamentação legal, o que foi feito pela Lei 
4.330/64. (NIEDERAUER, 2008) 

Embora atrelada à Constituição, sua aplicação dependia de regulamentação e 

esta só foi efetuada pela ditadura militar que se iniciou em 1964, e já nos indica a 

que veio tal legalidade. Mas, mais do que isto, um olhar mais atento ao emaranhado 

da legislação que trata do assunto, demonstra que, ao longo da história do Brasil, no 

concernente à livre manifestação dos trabalhadores, incluindo-se a greve, não se 

referia apenas de um cerceamento a um direito, mas sim de uma dada lógica de 

funcionamento do Estado. Conforme o professor e procurador regional do Ministério 

Público do Trabalho, Carlos Henrique Bezerra Leite,75 desde 1890 o Código Penal 

proibia a greve e  a situação se agravou  em 1932, com a Lei nº 38, “que dispunha 

sobre  segurança nacional, conceituou a greve como delito”. As Constituições de 

1891 a 1934 foram omissas a este respeito e apenas a de 1937 menciona, 

configurando como “recursos anti-sociais, nocivos ao trabalho e ao capital e 

incompatíveis com os superiores interesses da produção nacional (art. 139, 2ª 

parte)”. A repressão aumenta no ano seguinte, com o Decreto-lei nº 431, “que 

também versava sobre segurança nacional, (que a) tipificou como crime”. Em 1939, 
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outro decreto-lei (nº 1.237), que instituiu a Justiça do Trabalho “previa punições em 

caso de greve, desde a suspensão e a despedida por justa causa até a pena de 

detenção. O Código Penal, de 7.12.1940 (arts. 200 e 201), considerava crime a 

paralisação do trabalho, na hipótese de perturbação da ordem pública ou se o 

movimento fosse contrário aos interesses públicos(...)”. Para situar 1943, ano da 

promulgação da CLT, Leite recorre a outro autor, Sergio Pinto Martins, que segundo 

ele:  

estabelecia-se pena de suspensão ou dispensa do emprego, perda 
do cargo do representante profissional que estivesse em gozo de 
mandato sindical, suspensão pelo prazo de dois a cinco anos do 
direito de ser eleito como representante sindical, nos casos de 
suspensão coletiva do trabalho sem prévia autorização do tribunal 
trabalhista (art. 723). O art. 724 da CLT ainda estabelecia multa para 
o sindicato que ordenasse a suspensão do serviço, além de 
cancelamento do registro da associação ou perda do cargo, se o ato 
fosse exclusivo dos administradores do sindicato. (MARTINS, 1977) 

 

Embora o Decreto-lei n° 9.070/46 tolerasse a greve nas atividades acessórias, 

não obstante a proibição prevista na Constituição de 1937, a vedação permanecia 

para as atividades ali consideradas e mais:  

 

O STF entendeu que não havia sido revogado o Decreto-lei n° 
9.070/46, pois não era incompatível com a Lei Fundamental de 1946, 
que determinava que a greve deveria ser regulada por lei ordinária, 
inclusive quanto a suas restrições. (LEITE, 1890) 

 

A regulamentação desta legislação só ocorrerá em junho de 1964, quando 

entra em vigor a Lei de Greve (Lei n° 4.330), que prescrevia a ilegalidade da greve: 

a) se não fossem observados os prazos e condições estabelecidos na referida lei; b) 

que tivesse por objeto reivindicações julgadas improcedentes pela Justiça do 

Trabalho, em decisão definitiva, há menos de um ano; c) por motivos políticos, 

partidários, religiosos, morais, de solidariedade ou quaisquer outros que não 

tivessem relação com a própria categoria diretamente interessada; d) cujo fim 

residisse na revisão de norma coletiva, salvo se as condições pactuadas tivessem 

sido substancialmente modificadas (rebus sic stantibus). Adite-se que o art. 20, 

parágrafo único, da Lei n° 4.330/64, dispunha que a greve lícita suspendia o contrato 
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de trabalho, sendo certo que o pagamento dos dias de paralisação ficava a cargo do 

empregador ou da Justiça do Trabalho, desde que deferidas, total ou parcialmente, 

as reivindicações formuladas pela categoria profissional respectiva. 

Para finalizar, salienta Leite, citando Georgenor de Sousa Franco Filho "A Lei 

4.330/64 regulamentou, por muito tempo, o exercício do direito de greve, impondo 

tantas limitações e criando tantas dificuldades, a ponto de ter sido denominada por 

muitos juslaboristas como a Lei do delito da greve e não a Lei do direito da greve". 

Portanto, no período em estudo, valia, para todos os fins, as proibições e 

penalizações estipuladas em 1937, em pleno Estado Novo, pois a regulamentação 

da pequena abertura instituída em 1945, só será regulamentada em 1964, na lógica 

da nova ditadura. 
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CAPÍTULO IV - CONTROLE E REPRESSÃO: O SISTEMA DE 

VIGILÂNCIA E REPRESSÃO EM AÇÃO 

 

 

A importância da vigilância repressiva ou condenatória vigente no período JK 

é apontada pela própria documentação. Isto porque os dossiês produzidos pelos 

agentes do Estado serviram de base para as punições, condenações e expurgos 

que se iniciaram em 1964. Do limiar da década de 50 ao golpe militar de 1964, 

esses policiais civis, alocados no Serviço Secreto76 (SS), um dos órgãos do DOPS 

de São Paulo, perseguiram os servidores municipais de São Paulo. Foi o que 

concluímos da análise do conjunto de cinquenta dossiês e prontuários temáticos da 

série Delegacias do Interior - São Paulo.77  

Para chegarmos às abstrações razoáveis que explicitam a lógica interna que 

este sistema adquiriu a partir da segunda metade da década de 1950, foi necessário 

avançarmos para além do recorte temporal previsto neste estudo e, neste sentido, 

parte dos documentos chega até o golpe de 64. Mas a extensão só foi apropriada 

para completarmos os argumentos que explicitam as afirmações relativas ao período 

dos anos 50, não sendo nossa pretensão analisar o conjunto das circunstâncias que 

compõe a dinâmica social no período seguinte.  

                                                 
76

 Conforme já apontado no primeiro capítulo os relatórios dos agentes do Serviço Secreto (SS)  
fundamentava os inquéritos. Para a historiadora Larissa Corrêa, segundo o Decreto n. 11. 782, de 30  
de dezembro de 1940, estes policiais orientavam e fiscalizavam as investigações e, portanto atuavam 
intrinsecamente nos mecanismos de repressão. Para a execução das investigações, recebiam 
instruções do superintendente do DOPS. “O Serviço Secreto, criado em 1940, antigamente chamado 
de Serviço Reservado, atuava diretamente nos mecanismos, orientando e fiscalizando todas as 
investigações que lhe fossem ordenadas. esse setor sofreu diversas alterações durante essa década: 
ora ele se encontrava subordinado diretamente ao Secretário de Segurança Pública, ora à delegacia 
de Ordem Política e Social. A execução das atividades no Serviço Secreto estava condicionada às 
instruções internas, determinadas pelo superintendente do DEOPS. Este, além de nomear os chefes 
de diversos setores, selecionava pessoalmente a equipe de investigadores reservados.” CORRÊA, 
Larissa Rosa. O Departamento de Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo: as atividades 
da polícia política e a intricada organização de seu acervo. Histórica – Revista Eletrônica do Arquivo 
Público do Estado de São Paulo, n. 33, 2008. Disponível em: 
http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao33/materia04/texto04.pdf 
(Acessado em 15/08/2011)     
77

 Do Fundo Deops, consultamos os dossiês e prontuários temáticos da Delegacia do Interior (São 
Paulo) que pertencem ao acervo da Delegacia Especializada de Ordem Social. Esse documentos 
ainda guardam a lógica de quem os produzia já que “ a denominação dada a estes instrumentos de 
pesquisa se baseou nos temas que constavam nas capas de cada dossiê e nas datas de produção e 
término de casa unidade documental.” Segundo o item Fundo DOPS  do site do Arquivo Público do 
Estado de São Paulo. Disponível em: 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/permanente/deops_pesquisa.php (Acessado em 15/08/2011) 

http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao33/materia04/texto04.pdf
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Buscamos extrair da documentação não apenas as informações que trazem 

da época, mas como estas informações explicitam uma dada forma de ser da 

organização do poder do Estado, nos apropriando de procedimentos para a 

pesquisa, conforme colocados por Chasin, já indicados na introdução, ou seja, a 

análise imanente, que nos permitiu explicitar a configuração do Estado brasileiro. 

Um poder que aparenta ser apenas político, mas que expressa a forma de ser das 

relações sociais particulares na formação histórica do Brasil. 

 Adotar esses  preceitos nos permitiu identificar as interrelações entre as 

diferentes esferas da burocracia estatal e como a  repressão revela uma dada forma 

de ser do  estado brasileiro. No entanto, falta-nos ainda demonstrar como a  

violência  estatal ocorria na prática, explicitada através de dados empíricos, e como 

impactava o  cotidiano da vida das pessoas e quais categorias explicitam a aludida 

violência institucional, ou seja a ação que o Estado estabelece entre a população 

viagiada na tentativa do controle a sociedade civil.  

 Uma das evidências da finalidade da intensa atuação dos sistemas de 

segurança contra o denominado “inimigo interno” se objetiva quando confrontamos 

os dossiês formados contra pessoas com inserções sociais as mais diversas na 

segunda metade da década de 1950, com as atividades repressivas desencadeadas 

já nos primeiros anos da ditadura que se inicia em 1964. Dentre os personagens 

espionados e enquadrados como subversivos se encontram inúmeros funcionários 

públicos. Desde o início da década de 50 tais dossiês começaram a ser 

formalizados, de que é um exemplo uma lista elaborada por agentes do DOPS de 

São Paulo, acusando funcionários públicos de várias unidades da Prefeitura, de 

integrarem uma célula comunista. Reza o documento: 

 

Levamos ao conhecimento dessa Chefia que, por informação 
reservada, obtivemos uma relação de elementos, (abaixo 
mencionados) pertencentes a “célula” existente na PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO PAULO. 
Outrossim, comunicamos que este “S-O.G” possui as fotografias de 
quase todos os elementos relacionados. 
ANIBAL FRAZÃO DE AZEVEDO, residente á Rua Bebedito Cesario, 
11 – Penha; casado, natural da Paraíba do Norte; nascido aos 23 de 
Maio de 1915; é funcionário do Departamento de Higiene – Divisão: 
Hospital; 
JOSÉ ALVES DE SÁ, nascido aos 5 de Agosto de 1911; casado; 
residente em Artur Alvim: 
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JOÃO DE OLIVEIRA RIBEIRO, solteiro, nascido aos 19 de Agosto 
de 1928; residente á Rua Alvaro de Carvalho, 90 com telefone: 32-
8008; 
ESTEVÃO DA SILVA, casado, nascido aos 3 de Agosto de 1910, 
residente á Rua Oscar Freire, 2412, em Cerqueira Cesar; 
  UBALDO DE MAIO, solteiro; nascido aos 1 de Dezembro de 1920; 
residente á Rua Tapera, 49, Itaim; funcionário do Departamento do 
Tesouro, Divisão de Compras; 
MARIO DE SOUZA, casado; nascido aos 18 de Novembro de 1910; 
residente á Rua 12, casa 44, em Vila Zelina (Vila Prudente), com 
telefone: 4-4658; é funcionário do Departamento do Tesouro, Divisão 
de Compras; 
JACOB MEDEIROS DE MIRANDA; funcionário do Departamento da 
Receita; 
AGENOR PEREIRA MENDONÇA, solteiro; nascido aos 21 de 
Setembro de 1930; residente á Rua 9, s/n no Imirim; funcionário do 
Departamento de Parques e Jardins. 
OSWLADO QUINTINO, casado; nascido aos 22 de Novembro de 
1913; residente á Rua 42, bairro Formosa – fone (9-0264; funcionário 
do Departamento de Higiene, Divisão Limpeza Pública, Zona Leste, 
Pinheiros; 
AGOSTINHO GOLÇALVES, casado; nascido aos 15 de Novembro 
de 1916; residente á Rua Mangaratiba, 15; funcionário da Divisão, 
Parques e Jardins – setor 3; 
PAULO MARIA DAS DORES, casado; nascido aos 11 de Julho de 
1920; residente á Rua 84, nº 98 em Vila Formosa; funcionário da 
Divisão, Parques e Jardins, setor: cemitério;  
ROMEU SESSA, casado; nascido aos 18 de Agosto de 1895; 
residente no Estádio Municipal do Pacaembu, com telefone: 52-6141; 
funcionário do Departamento de Cultura; setor: seção de pintura; 
OLAVO DONNI, solteiro; nascido aos 18 de maio de 1931; residente 
á Rua Americo, 6, Saúde; funcionário do Departamento de Obras, 
Divisão Pavimentação; 
ADHEMAR MARCHIONI, solteiro; nascido aos 15 de Dezembro de 
1925; redidente á Rua Mira, 86 em Vila Guaraní; funcionário do 
Departamento de Higiene, Divisão Hospital; 
WILSON SOARES DE OLIVEIRA, solteiro; nascido aos 19 de Julho 
de 1920; residente á Rua Conselheiro Ramalho, 393, Bela Vista; 
funcionário do Departamento Matas, Parques e Jardins; 
ANTONIO CALEJON VILCHES ou BILCHER, residente á Rua Alves 
Guimarães, 1331, em Cerqueira Cesar; funcionário de 1909;  
DINIZ AUGUSTO DE SOUZA, residente á Alameda Olga, 186, na 
Barra Funda; 
JOSÉ CARRASCOSA, nascido aos 12 de Março de 1920; residente 
em Tucuruvi; casado, maquinista operário; 
ANTONIO BALLOTA, casado; residente á Rua Urupes, Itaim, 
nascido aos 6 de Agosto de 1919; funcionário do Departamento do 
Tesouro, Divisão de Arrecadação, setor T-12º 
CIRILO FERNANDES, filho de Cirilo Fernandes Duval e Joana Maria 
da Conceição; casado com Cristiana Clemente Fernandes; residente 
á Rua das Adalias, s/n, na Estrada Velha de São Miguel (Jardins 
Popular- São Miguel – Penha); operário nº 1511 (chapa); funcionário 
da Divisão de Parques, Jardins e Cemitério, á Rua Boa Vista, 68, 10º 
andar, fone 2-5436; nascido aos 14 de Março de 1912; 
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PASCHOAL CELECHIN, casado; nascido aos 5 de Abril de 1912; 
residente á Rua Aurelia, 1019, Lapa, fone 4-1220; funcionário da 
Divisão de Garagem, setor á Rua Ribeiro de Lima, 158; 
JOÃO FERREIRA DE LIMA, nascido aos 20 de Janeiro de 1915; 
residente na Água Raza ou Casa Verde; funcionário da Divisão de 
Matas, Parques e Jardins, setor 30; 
DOMINGOS GUIMARÃES CONTATO, nascido aos 29 de Outubro 
de 1920; operário (ajudante de ferreiro) residente á Ra Santa Ines, 
20, Tremembé; funcionário da Divisão de Limpeza Publica; 
PERY TEIXEIRA, nascido em Capão Bonito, aos 17 de Dezembro de 
1926; residente á Rua Barão de Campinas, 253, Campos Elíseos 
fone: 2-5436; funcionário da Divisão Parques e Jardins, setor 3;  78

 

 

 Como se nota , a lista vai de funcionários de hospitais, a servidores da 

Divisão de Parques e Jardins, passando pelo Departamento do Tesouro, pela 

Divisão de Compras, pelo Departamento de Higiene e Limpeza Pública, por 

encarregados de Cemitérios, pela seção de pintura do Departamento de Cultura, 

pelo pessoal da pavimentaçao de obras, por maquinistas operários, pelo pessoal de 

uma garagem da Lapa. Mas parece que a maior infiltração estava entre o pessoal do 

Departarmento de Matas, Parques e Jardins, além disso nos indica que não eram  

próximos, nem no trabalho, nem por relações de vizinhança já que moravam em 

bairros bem distantes uns dos outros. 

 São inúmeros os documentos que trazem listas e mais listas de funciónários 

considerados comunistas e que passam a compor dossiês acusatórios. De 1953 a 

1963, em São Paulo, as mais diversas categorias de funcionários públicos foram 

vigiadas pela polícia no  estado.79 Só no município de São Paulo, havia agentes 

infiltrados nos setores da limpeza urbana, no abastecimento, na construção civil, no 

transporte, aos servidores da Câmara  Municipal de São Paulo (CMSP), 

enfermeiros, estagiários, motoristas da área da saúde.  

 Assim, ao longo de 10 anos esses  dossiês vão sendo acumulados e de tal 

forma que as peças acusatórias já estavam prontas, quando em 1964, já sob o signo 

da ditatura, a Comissão Especial do Ato Institucional encaminha requerimento para 

o delegado responsável pelo Departamento de Ordem Social inserida no DOPS  ou 

Quinta Delegacia Auxiliar,80 solicitando empenho na apuração das atividades 

                                                 
78

Boletim do Serviço Secreto. 05/05/1953. Resumo: “RELAÇÕES DE ELEMENTOS COMUNISTAS 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO”. DPT, Delegacias do Interior (São Paulo), OS, 
Fundo DEOPS, APESP.  
79

 Dossiês e prontuários Ordem Social (DPT), Delegacias do Interior, Ordem Social (OS) 0857, Fundo 
DEOPS, APESP.  
80

 Denominação adotada por José Pestana, conforme Manual já analisadas, de 1955,  1959 e 1965.  
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“subversivas” dos funcionários públicos do munícipio.  E, em 1964, quando as 

ordens abaixo indicadas são divulgadas para as delegacias de polícia, todo o 

mapeamento dos suspeitos já estava disponível. 

 

Senhor Delegado: 
Na qualidade de Presidente da Comissão Especial do Ato 
Institucional, constituída nos temos do decreto nº 5.865, de 19 de 
maio de 1964, solicito as necessárias providências de Vossa 
Excelência no sentido de ordenar a apuração de atividades 
subversivas eventualmente praticadas por funcionários municipais ou 
entidades que os congregam, que deverão ser objeto de inquérito 
administrativo, à vista do disposto no artigo 7º, do Ato Institucional, 
de 9 de abril de 1964. 
Com essa finalidade e para ser averiguado o que ocorre na 
Associação dos Servidores Municipais de São Paulo, apresento a 
Vossa Excelência o dr. OCTAVIO DECIO MARIOTTO, procurador 
padrão UC-4, da Prefeitura Municipal de São Paulo, e o Major 
MANUEL AUGUSTO TEIXEIRA, membro da Comissão, autorizados 
a tratar os entendimentos que se fizerem preciosos e a acompanhar 
as diligencias (sic) acaso realizadas por essa Delegacia.  
Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência os 
melhores protestos de estima e consideração. 
Ruy Homem de Melo Lacerda (assinatura).  
Presidente  
Ao Excelentíssimo Senhor 
Doutor Delegado de Ordem Social.81 

 

 Nesse requerimento a Comissão encaminhava um procurador e um militar no 

auxílio das diligências para apurar as atividades dos servidores municipais em São 

Paulo e providenciar o expurgo daqueles considerados culpados. O expurgo estava 

amparado no artigo 7º do referido ato: 

 
Art 7º - Ficam suspensas, por 6 (seis) meses, as garantias 
constitucionais ou legais de vitaliciedade e estabilidade.  
§ 1º - Mediante investigação sumária, no prazo fixado neste artigo, 
os titulares dessas garantias poderão ser demitidos ou dispensados, 
ou ainda, com vencimentos e as vantagens proporcionais ao tempo 
de serviço, postos em disponibilidade, aposentados, transferidos 
para a reserva ou reformados, mediante atos do Comando Supremo 
da Revolução até a posse do Presidente da República e, depois da 
sua posse, por decreto presidencial ou, em se tratado de servidores 
estaduais, por decreto do governo do Estado, desde que tenham 
tentado contra a segurança do Pais, o regime democrático e a 
proibidade da administração pública, sem prejuízo das sanções 
penais a que estejam sujeitos.  
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Solicitação nº 0857 da Comissão Especial do Ato Institucional. 23/06/1964. DPT, Delegacias do 
Interior (São Paulo), OS, Fundo DEOPS, APESP. 
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§ 2º - Ficam sujeitos às mesmas sanções os servidores municipais. 
Neste caso, a sanção prevista no § 1º lhes será aplicada por decreto 
do Governador do Estado, mediante proposta do Prefeito municipal.  
§ 3º - Do ato que atingir servidor estadual ou municipal vitalício, 
caberá recurso para o Presidente da República.  
§ 4º - O controle jurisdicional desses atos limitar-se-á ao exame de 
formalidades extrínsecas, vedada a apreciação dos fatos que o 
motivaram, bem  como da sua conveniência ou oportunidade.82 

 

 Assim, na década de 1950, em continuidade ao período anterior, a livre 

organização continuou a ser cerceada, embora tivessem estatutos jurídicos 

legalizados. No caso dos funcionários públicos, a Associação dos Servidores 

Municipais de São Paulo teve todos os seus movimentos controlados e fichados e o 

que se observa é que, em geral a mobilização se vinculava às condições de 

empregabilidade, aos baixos salários, à solicitação de equiparação e atraso no 

salário,83 ao pagamento de horas-extras, a abono de Natal e gozo de férias. Tudo 

minuciosamente registrado, com a identificação de todas as pessoas consideradas 

lideranças, assim como os dos que aderiram.  

 Quando se tratava de alguma mobilização maior, como um movimento 

paredista que propunha alguma paralisação de alerta ou mesmo encetava uma 

greve, as descrições vêm acompanhadas dos documentos comprobatórios da 

“subversão”, ou seja, anexam-se aos prontuários os documentos elaborados pelos 

manifestantes, os panfletos, pedaços de jornais, bilhetes e cartas pessoais.  

Assim, por exemplo, às vésperas do Natal, no dia 18 de dezembro de 1957, 

um grupo de funcionários públicos reivindicava ao prefeito Adhemar Pereira de 

Barros (08/04/1957- 09/01/195884) o pagamento de seus proventos. Conforme 

alegavam os trabalhadores, eles não recebiam salário há dez meses. O agente 

infiltrado, colocando-se na terceira pessoa, assim relata o fato:  

 

Ontem, cerca de 300 funcionários municipais estiveram reunidos no 
Parque Ibirapuera e desejavam conversar com o Sr. Prefeito da 
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 Ato Institucional de 09 de abril de 1964, outorgado pelo General Arthur da Costa e Silva. Disponível 
em: http://www.gedm.ifcs.ufrj.br/legislacao_res.php?ncat=2 (Acessado em 06/05/2011) 
83

 Relatório de investigação do Serviço Secreto nº do setor 10, nº da investigação s/n. 25/04/1957. 
Resumo: Assembléia (sic) geral extraordinária dos Servidores Municipais. DPT, Delegacias do Interior 
(São Paulo), OS, Fundo DEOPS, APESP; Relatório de investigação. 18/12/1957. Resumo: “LIGEIRA 
PASSEATA (NÃO PROGRAMADA) REALIZADA POR CERCA DE 150 PESSOAS”. DPT, Delegacias 
do Interior (São Paulo), OS, Fundo DEOPS, APESP. 
84

 Conforme a lista de prefeitos disponibilizada pela Prefeitura de São Paulo (PMSP) no site: 
http://ww1.prefeitura.sp.gov.br/portal/a_cidade/organogramas/index.php?p=574 (Acessado em 
06/08/2011) 

http://www.gedm.ifcs.ufrj.br/legislacao_res.php?ncat=2
http://ww1.prefeitura.sp.gov.br/portal/a_cidade/organogramas/index.php?p=574
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capital a respeito do atrazo (sic) verificado no pagamento dos seus 
vencimentos, pois, segundo alegam, não recebem há 10 meses. 
Enquanto aguardavam a chegada do chefe do Executivo municipal, 
que havia saído para ser padrinho de casamento na Catedral, cerca 
de 200 funcionários, possivelmente cansados da longa espera, 
retiraram-se do local ás 18 horas. Foram, então, seguidos pelo 
observador deste Departamento até á avenida Brigadeiro Luiz 
Antonio c/ a avenida Brasil, onde dissolveram. Ausentando-se do 
local, o investigador não pôde observar as ocorrências verificadas 
defronte ao gabinete do Sr. Prefeito Adhemar de Barros, deixando, 
conseqüentemente, de apresentar relatório sobre o fato. Saudações 
atenciosas.85 
 

 A insatisfação ressoa desses documentos que nos mostram também que os 

profissionias que iniciavam a carreira eram os mais prejudicados, com atraso em 

seus pagamentos de dez meses.86 Não faltavam motivos para as mobilizações, 

passeatas e greve.  

 O final de ano desses trabalhadores foi difícil, pois no dia 17 de dezembro de 

1957, um grupo de estagiários enfermeiros expressavam com faixas o absurdo de 

sua situação profissional “ENFERMEIROS ESTAGIÁRIOS PASSAM FOME. HÁ 10 

MESES NÃO RECEBEM VENCIMENTOS”. O fato foi devidamente registrado por 

um investigador que se auto denominou Francisco Santoro,  descreveu nos mínimos 

detalhes: 

 

Ontem, por volta das 19,30 horas, quando passava pela avenida 
Ipiranga, defronte ao cine Ipiranga, o investigador Francisco Santoro 
teve sua atenção voltada para três caminhões dos quais 
desembarcavam 150 pessoas, mais ou menos, sustentando algumas 
faixas com os seguintes dizeres: “ENFERMEIROS ESTAGIÁRIOS 
PASSAM FOME. HÁ 10 MESES NÃO RECEBEM VENCIMENTOS”  
e dirigindo-se á sede da União Paulista dos Funcionários Federais, 
Estaduais e Municipais, á rua 24 de Maio nº 208. Os caminhões em 
apreço tinham as chapas nº 163.348, 127.937 e 127.398.Tal fato foi 
comunicado, imediatamente e por telefone, ao dr. Walter Suppo, 
delegado de plantão neste Departamento. Saudações atenciosas.87 
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Relatório de investigação nº 858. 18/12/1957. INVESTIGADOR: ORLANDO EVARISTO FERREIRA. 
Resumo: ”CONCENTRAÇÃO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS NO IBIRABUERA”. DPT, 
Delegacias do Interior (São Paulo), OS, Fundo DEOPS, APESP. 
86

Relatório de investigação. S/nº. 17/12/1957. INVESTIGADOR: JOÃO LINO JACINTHO.  Resumo: 
“REUNIÃO DE ENFERMEIROS DA PREFEITURA NO IBIRAPUERA.” DPT, Delegacias do Interior 
(São Paulo), OS, Fundo DEOPS, APESP. 
87

 Relatório de investigação. 18/12/1957. INVESTIGADOR: FRANCISCO SANTORO.  Resumo: 

“LIGEIRA PASSEATA (NÃO PROGRAMADA) REALIZADA POR CERCA DE 150 PESSOAS”. DPT, 
Delegacias do Interior (São Paulo), OS, Fundo DEOPS, APESP. 
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 Acompanhando este caso no interior dos dossiês, observamos  que, no ano 

seguinte não apenas o atraso continuava, mas suas dificuldades haviam aumentado, 

pois esses trabalhadores foram impedidos de comer as refeições distribuídas pelo 

hospital. Novamente em manifestação, outro agente registrou : 

 

A concentração acima mencionada estava programada para ante-
ontem, dia 4, ás 17 horas. Por volta das 18,20 horas, os 34 
funcionários que ali compareceram, sob a direção do dep. Enio 
Rocha, foram informados pelo oficial de gabinete do Sr. Prefeito que 
o mesmo, em virtude de ter audiência marcada no Teatro Municipal, 
não poderia atendê-los, ficando o Sr. Enio Rocha como intermediário 
das resoluções posteriores. Tal concentração se deu ao fato de os 
funcionários daquele hospital não mais desfrutarem da comida que 
antes lhes era distribuída gratuitamente pela direção do mesmo e 
ainda, de terem eles de trabalhar mais uma hora por dia. Ás 16, 45 
horas foi encerrada a conservação dos funcionários com o oficial de 
gabinete do Sr. Prefeito Adhemar de Barros, nada ficando resolvido 
no momento quanto á sua pretensão. Saudações atenciosas. R/P88 

 

A greve expressava para esses policias o auge da subversão. No primeiro 

documento citado, de 13 de junho de 1957, o investigador salienta que não era 

recorrente nas conversas dos motoristas do Pronto-Socorro da Barra Funda, tal 

perspectivas, eles, no entanto queriam receber o que lhes era de direito, as horas-

extras.  

 

Cumprindo determinação de V.S, esta Sub-Chefia designou o 
investigador Jomar Teixeira de Barros para o serviço acima 
mencionado. Alí, o policial constatou que os motoristas do Pronto 
Socorro não faziam comentários algum sobre greve queriam tão 
somente receber as horas extras correspondente ao mês de Maio. 
Alguns, segundo foi apurado, estiveram na Prefeitura em dia que não 
foi propalado, a fim de solicitar uma audiência ao chefe do executivo 
Municipal. Como não se encontrava no momento, foram eles 
recebidos pelo secretario do prefeito, a quem expuzeram (sic) a 
situação. Foi-lhes então prometido que, dentro de oito dias, seria 
determinado o pagamento das horas extras. Convém salientar 
motoristas têm horas extras a receber referentes aos anos de 1954 e 
1955. Pelo que foi observado no local, o trabalho ali está sendo 
executado normalmente, não havendo, pelo menos, no momento, 
indício de paralização (sic) por parte dos motoristas. Saudações 
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atenciosas. Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança 
Pública, Departamento de Ordem Política e Social.89 

 

As associações e sindicatos citados pelos agentes nessa pasta eram: 

Associação dos Servidores Municipais de São Paulo, a Associação dos Contínuos e 

Serventes da Prefeitura; a União dos Servidores Municipais, Estaduais e Federais 

de São Paulo; o Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil, a União Paulista 

dos Servidores Municipais, a Assembleia Permanente das Associações de Classe; a 

União Paulista dos Servidores Públicos Federais e Municipais. 

Todas estas categorias reivindicavam o recebimento de salário na base do 

mínimo, pois tais trabalhadores não haviam sido incorporados na Consolidação das 

Leis do Trabalho promulgada em 1935, e que estabelecera o salário mínimo.   

 Muitas dessas categorias dos trabalhadores do funcionalismo público, 

esgotados os meios parlamentares, acabavam por organizar movimentos grevistas, 

particularmente aqueles cujos direitos eram os menos regulamentados. Não por 

acaso, os dossiês relatam as greves no setor de transporte da Companhia Municipal 

de Transporte e Coletivos (CMTC), entre os feirantes encarregados de cargas do 

Departamento de Abastecimento, no Entreposto Municipal, entre os funcionários da 

limpeza e conservação Pública, condutores de veículos e cinemas, trabalhadores da 

Construção civil, da área da Saúde, e aqueles dos setores burocráticos como o 

Serviço de Assistência da Prefeitura; servidores da Câmara Municipal (CMSP), 

maquinistas e ajudantes de tratores. 

 As estratégias investigativas eram as mais variadas e também aparecem 

descritas nos relatórios, quando estes informam suas fontes. Por exemplo, um 

agente do DOPS, de nome Francisco Santoro protagonizou uma suspeita das mais 

descabidas. Em 21 de maio de 1957 ele se infiltra entre os coletores de lixo do 

Município de São Paulo. O servidor que deveria estar vigiando não aparecia no 

trabalho há alguns dias e isto despertou nele suspeitas de atividades subversivas. 

Em busca do funcionário ele se acerca dos coletores que o conheciam, travando 

com eles a seguinte conversa:  
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Realizando o serviço em torno do assunto acima mencionado, o 
investigador Francisco Santoro apresentou a esta Secção o seguinte 
relatório: 

ENTRE OS LIXEIROS: 

Fui até as imediações do bairro de Ponte Pequena, onde existe um 
grande depósito ou estacionamento de carros coletores de lixo. Alí 
abordei dois funcionários que conduziam uma carroça, pedindo 
informações sobre um seu colega (dei um nome suposto), os quais 
disseram não conhecê-lo. Ficaram, entretanto, interessados em 
saber qual o motivo. Disse-lhes que eu morava em Vila Mariana, 
onde é coletor de lixo o cidadão que eu procurava, do qual tornei-me 
amigo, e que fiquei preocupado em virtude de o mesmo não ter por 
ali passado já há uns 3 ou 4 dias. Diante do fato, cheguei até a 
pensar numa greve dos lixeiros. Responderam-me os funcionários 
que não se tratava de greve, mesmo porque não havia motivo para 
tal, e que o coletor de lixo teria que obrigatoriamente obedecer sua 
escala, não podendo ficar sem passar nas ruas de seu setor. Há, 
segundo informaram, ordens severas nesse sentido, e que a 
ausência desse servidor talvez tenha sido motivada pelo gôzo (sic) 
de férias em que o mesmo se encontra. Neste caso, a respectiva 
secção mandaria para o local um substituto, para não parecer o 
serviço. A saída dos servidores daquela repartição verificada às 15 
horas. Alí estive presente a fim de, infiltrado em seu meio, ouvir a 
conversa deles. Acompanhei, à curta distância, 4 operários, que 
entraram no bar situado á avenida Santos Dumont, 13 pedindo 
cerveja e eu café. Comentaram vários assuntos de serviço, porém 
não falaram em greve, o mesmo acorrendo com outro grupo de 
operários, que se encontrava bebendo no estacionamento sito na 
mesma avenida nº187. Presumo, pelo que apurei naquele bairro, que 
não há, no momento, movimento algum entre os lixeiros, visando a 
paralisação do serviço.90 

 

A riqueza das informações sobre o cotidiano de trabalho dos coletores de lixo 

ficou, com tal espionagem, registrada para a posteridade, pois graças a este agente, 

sabemos hoje que os coletores eram submetidos a uma rígida escala de plantões, 

que tinham direito a férias, que, ao término do expediente alguns se dirigiram ao bar 

para tomar cerveja. Tudo porque, a ausência de um desses coletores que estava 

sendo vigiado, levou o agente a suspeitar de atividades com fins grevistas, infiltrou-

se entre eles, usou de um estratagema investigativo para obter informações sobre 

atividades suspeitas.  

  Todos os passos desses trabalhadores eram vigiados, inclusive nos 

momentos de lazer, quando os agentes se infiltravam nas conversas, sempre de 
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tocaia, na espreita de captar qualquer movimento que pudesse ser considerado um 

indício de alguma mobilização.  

A preocupação do agente do Estado não partia de qualquer paranoia sua, 

embora os fatos acima relatados pudessem levar o leitor a tal suspeita. Seus 

superiores, a quem eles respondiam sabiam dos riscos decorrentes dos desmandos 

do próprio Estado que mantinha os salários sem reajuste, embora aumentasse os 

impostos acima da inflação galopante naquele ano de 1950.  

Ou seja, havia ciência por parte do Estado, dos riscos de convulsões sociais 

em situações como aquelas, de extrema usurpação da força de trabalho. Um 

aumento da exploração dos trabalhadores que partia de seu patrão, o Estado. 

Outro segmento de trabalhadores também é emblemático para exemplificar a 

lógica repressiva do Estado. No documento abaixo, ainda no mesmo período, final 

de ano de 1957, os servidores públicos foram para as ruas exigir dos vereadores da 

Câmara Municipal de São Paulo apoio para a aprovação de uma tabela de 

valorização salarial.   

 

Cumpre-nos comunicar a V.S. que no dia (...) de frente a câmara 
municipal, ás 17,00 realizou-se como estava (....) uma concentração 
do servidores municipais, os quais estavam (...) cerca de 200 
(duzentos), e empunhavam quatro faixas com os seguintes disseres: 
“(...) APOIO ÀS TABELAS DE VALORIZAÇÃO (...)”. A finalidade de 
tal concentração era pedir aos senhores vereadores que os 
apoiassem na obtenção dos vencimentos atrasados (sic), e no 
aumento dos mesmos, chefiada pelo Sr. Dr. RENE (...), presidente 
da entidade UNIÃO PAULISTA DOS SERVIDORES PÚBLICOS (...) 
estavam presentes ainda outros diretores da entidade. Na ocasião 
usou da palavra o Sr. ABILIO (...) DA COSTA, funcionário da 
prefeitura que falou sobre os acontecimentos do dia 17 p.p no 
Ibirapuera, dizendo que lá os funcionários foram recebidos aos 
empurrões. Foram recebidas pelo Sr. Vereador SEBASTIÃO (...), 
que deu a entender aos funcionários que é impossível aos senhores 
vereadores fazerem qualquer coisa a respeito se o Sr. Chefe do 
Executivo mandar a mensagem para o pagamento e devido aumento 
do vencimento, comprometendo-se de quando tal mensagem chegar 
à Câmara (...) para que a mesma seja aprovada. Falou a seguir o Sr. 
Vice-presidente da Câmara Municipal, Sr. (....), o qual endossou as 
palavras de seu colega. Falando a seguir, RENÉ ARRUDA informou 
que no dia 28 p.f. haverá uma reunião na União Paulista dos 
Servidores Públicos, situada à rua 24 de Maio, nº208, 14º andar, às 
17 hs. A seguir a comitiva dirigiu-se ao jornal “ULTIMA HORA” a fim 
de fazer um protesto sobre os acontecimentos isentos do dia 17 p.p. 
e o que no momento se passa. Cumpre-nos informar ainda que se 
encontrava presente o indivíduo conhecido com a alcunha de “Vital 
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Sanfeneiro” elemento conhecido como comunista e que não é 
funcionário público. JC91 

 

A presença de uma pessoa que era considerada comunista configurava a 

clássica alegação da manipulação dos trabalhadores, suscetíveis a aceitarem 

“doutrinas alienígenas”, portanto, justificador da repressão. Nessa lógica apreender 

um panfleto que solicitava a presença de todos em um ato para fazer valer seus 

direitos, corroborava o relato e dava fundamento à suspeição contida no dossiê em 

construção pelo agente. Conforme dizia o panfleto: 

 

UNIÃO PAULISTA DOS SERVIDORES PUBLICOS 
Rua 24 de Maio, nº 208- 14º andar- telefone 32-2372 
Colega da prefeitura 
Compareça dia 20, sexta-feira das 16,30 horas em frente a Câmara 
Municipal, rua Líbero Badaró, 377, para: Pedir aos senhores 
vereadores que solicitem imediatamente as tabelas de aumento aos 
efetivos, mensalistas e diaristas, e, que não entrem aprovação da 
verba para pagamento dos enfermeiros estagiários da Prefeitura que 
estão há 10 meses sem receber. 
NÃO FALTE 
Da nossa luta depende a vitória! 
São Paulo, dezembro de 1957 
A DIRETORIA92 (grifos originais) 

 

 Pouquíssimos são os estudos que tratam da relação entre as greves e a 

inflação no período JK, ou mesmo que buscam explicar os ciclos grevistas na 

década de 1950, exceção feita ao estudo do professor de economia, Roberto 

Campos de Oliveira, embora este autor também, como os outros que tratam de 

temas relativos às mobilizações dos trabalhadores na época, se baseie 

fundamentalmente, os estudos de Sandoval (1994), já citado. Conforme Oliveira:  

 

Com o início da conjuntura ascendente do ciclo, já no período JK, o 
valor do salário mínimo real continuou a se elevar até 1957, quando 
começou a perder a corrida para os preços. Nos anos finais da 
década de 50 e início da década de 60, esta tendência foi 
reafirmada. Apesar dos reajustes do salário mínimo terem se tornado 
anuais, entre 1959 e 616, a aceleração da inflação neutralizou seus 
efeitos. Isso ajuda a entender o incremento da quantidade e da 
intensidade total das greves a partir de 1956. Este quadro de 
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aceleração dos preços, aumento da quantidade e intensidade das 
greves e perdas crescentes no salário mínimo real se manteve 
inalterado até 1964. (OLIVEIRA, 1955) 

 

Não vamos aqui situar o quadro das greves e mobilizações dos trabalhadores 

no período em questão, pois isso nos remeteria ao tema da exploração e da 

resistência desenvolvida pelos trabalhadores. 

 Apenas citaremos alguns movimentos que nos ajudam a posicionar  como 

funcionavam os mecanismos da repressão naquele período em que, o fato do 

capitalismo se modernizar e adquirir novos contornos com o crescimento da 

indústria automobilística e da entrada de novos capitais internacionais para o 

desenvolvimento de condições infraestruturais demandados pelo novo parque 

tecnológico e pelo crescimento vertiginoso dos centros urbanos exige também o 

aperfeiçoamento das formas de controle sobre os trabalhadores e também sobre o 

senso crítico. 

No âmbito da resistência à continuidade da exploração e da depauperação 

salarial, o sindicato era o espaço de indignação de classe e, conforme constatamos, 

no governo JK, a vigilância do Estado se concentrava com maior vigor no controle e 

repressão dessas organizações de classe. Para o governo os sindicatos precisavam 

ser criminalizados, pois representavam a instância de luta dos trabalhadores 

associados.  

Por exemplo, nos idos de 1955, ainda no governo de Café Filho, os 

trabalhadores do ramo da confecção de calçados entraram em greve fartamente 

citada em relatórios como o da ação da vanguarda do PCB.  

Esse protesto iniciou-se com a aprovação em plenária desses trabalhadores, 

pois não suportavam o descaso de seus patrões para o pagamento de seus salários, 

atrasado há três meses: 

 

  A vanguarda comunista bem organizada e bem orientada pelos 
dirigentes da UGT; EUGENIO (..) OTAVIO LOUZADA, MARIO 
ZECHINI e outros, quando o presidente dos Sindicatos dos 
Sapateiros, Sr. HORACIO FERREIRA FRADE, (...) que os 
empregados, sábado ultimo, responderam à solicitação de aumento 
de salários feitos há três meses, que só dariam a resposta até o dia 
10 de Junho, a massa presente na assembléia revoltada, gritou: 
greve, greve! 
Assim, pois, a greve foi declarada e é quase total, pois as principais 
fábricas Clark, (...) e outras estão completamente paralisadas. 
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Numerosos Sindicatos de São Paulo e do interior do Estado, estão 
hipotecando solidariedade para os sapateiros em greve. A UGT 
declarou oficialmente sua solidariedade aos sapateiros em greve. 
A greve dos sapateiros está sendo vista com grande simpatia no seio 
do proletariado, será, no (...) dos dirigentes comunistas, a primeira de 
uma serie de agitação proletárias sentida pelas massas... 
Numerosos deputados estão (...) lado dos grevistas. O deputado 
FARABULINI JUNIOR, foi cumprimentado pelos dirigentes 
comunistas, pelo discurso que o mesmo (...) na Assembléia 
Legislativa, contra a intervenção Ministério do Trabalho, nos 
Sindicatos.93 

 

 A reivindicação dessa categoria expressava uma demanda essencial da vida, 

pois se tratava do pagamento e do reajuste de seus salários. Tal solicitação estava 

na forma da lei, portanto na legalidade então vigente: 

 

Concentração dos sapateiros, hoje, no Hipódromo da Moóca. 
Levamos ao conhecimento dessa chefia, que os sapateiros 
concentrados hoje, no Hipódromo e decidiram aceitar a oferta 
patronal de 25%, no aumento de salários e solicitar, sem pressionar, 
a elevação do teto (...) ofertado, para Cr.$1.000,00. Amanhã, 
sábado, será entregue ao patronal essa resposta documentada, 
contendo na mesa, (...) que especificaremos abaixo. Domingo, com 
inicio ás 8 hs (os) operários nessa indústria, se concentrarão, ainda 
no hipódromo da Mooca, afim de decidiram a volta ao trabalho, e no 
caso de (grifada em vermelho) proposta aceita pela maioria dos 
grevistas, essa concentração transformada em festa vitoriosa. São 
as seguintes as clausuras documento que falamos acima: a) 25% 
para os trabalhadores diaristas e horistas, acrescidas nos salários; b) 
25% trabalhadores tarefeiros, sobre o valor unitário das peças este 
aumento será aplicado á todos os trabalhadores, menor (...) sejam 
mensalista, diaristas horistas ou tarefeiros; (...) 2°) compreende-se 
por salários, a remuneração de 30 dias horas de serviço, na forma da 
Lei; 3°) o salário base e unitário das peças, são os que resultarem da 
última resolução sindical “(15/05/1954), sendo computados todos ao 
aumentos (...) a partir da vigência daquele acordo até esta  data; o 
novo salário resultante, desta proposta de “acordo”, (...) partir de 1° 
de Junho de 1955; 5°) todos os trabalhadores tiverem trabalhando na 
Empresa, na data da assinatura do acordo, farão jús ao aumento  
(grifado em azul) 6°) para os trabalhadores em Janeiro de 1955, o 
aumento deste acordo não poderá (...) que os aumentos dados aos 
trabalhadores antigos, de igualdade de serviço; 7°) o aumento 
resultante deste acordo, (...) aos  trabalhadores, juntamente com o 
pagamento da empresa (..) 8°) nenhum dos trabalhadores em 
calçados que pararam da greve, poderão sofrer qualquer represália, 
advertidos (...) ou dispensa. (ressaltado em vermelho)94 (grifos 
originais) 
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Com esse requerimento, - uma bandeira legítima e respaldada na legislação-, 

exigiam 25% de aumento para todos dos contratos ligados à produção de sapatos, 

ou seja os tarefeiros, diaristas, horistas e mensalistas, englobando assim todos os 

trabalhadores dessa categoria profissional. No decorrer da tramitação desse 

documento no Departamento de Ordem Política e Social, destacaram os trechos 

considerando como o ápice da subversão, assim em vermelho evidenciaram o ponto 

da pauta que  referia à integridade de seus direitos, o aumento de seus proventos, e 

o retorno aos postos de trabalho e  nenhum tipo de prejuízo aos grevistas; em azul 

resaltaram  o local da assembleia assim como o detalhe da validade do acordo, ou 

seja, quem teria o direito a gozar do desejado reajuste.  

A questão do reajuste salarial era matéria do Legislativo Federal que fixava o 

nível salarial das categorias, equiparando assim os trabalhadores de uma mesma 

profissão. Instituída por Getúlio Vargas a legislação trabalhista não contemplou 

diversas profissões, incluindo os sapateiros. Melo aponta que em 1955 os valores do 

salário mínimo para a área da saúde foi reajustado. 

 

Levantamento feito na base histórica da legislação revela que 
pouquíssimas são as profissões que tiveram seu salario profissional 
fixado em lei. Não apenas isso. O estabelecimento desses salários 
por meio de legislação federal ocorreu em outra época de nossa 
história, anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988. Foi 
na década de 1940, pouco depois da instituição do salário pelo 
Presidente Getúlio Vargas, que surgiram as primeiras legislações 
estabelecedoras de salário profissional, a saber: o Decreto-lei nº 
7.037, de 10 de novembro de 1944 (jornalistas); o Decreto-lei nº 
7.858, de 13 de agosto de 1945 (revisores); o Decreto-lei nº 7.961, 
de 1 de setembro de 1945 (médicos, auxiliares e cirurgiões-
dentistas); e o Decreto-lei nº 7.984, de 21 de setembro de 1945 
(radialistas).95 

 
 
Assim como os trabalhadores da indústria têxtil, dos químicos, dos 

ferroviários, dos gráficos, bancários e inúmeras outras categorias de trabalhadores, 

os sapateiros também se manifestavam. Selecionamos o caso abaixo para 

exemplificar a persecutória lógica que movia a ação repressiva, ou seja, a de que 
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uma articulação internacional de comunistas agia através dos operários mobilizados 

por reivindicações salariais.  

 
As recentes greves dos sapateiros de S. Paulo, servindo de estudo e 
de exemplo. O agitador comunista JOSÉ BRASIL DE CASTRO (...), 
dirigente da U.G.T e figura de relevo do comitê de greve dos   (...), 
dia 11 último, foi homenageado na sede (sic) da U.G.T do Estado, 
(...) dirigido com tática e com técnica comunista a greve dos 
sapateiros por ter proferido importante discurso na assembleia dos 
grevistas sapateiros, realizada na tarde do dia 10 no Hipódromo , 
inflamando a massa o dirigente comunista da UGT, bateram diversas 
chapas dos operários sapateiros em greve, as quais reveladas, 
foram (...) para CTAL (Confederação dos Trabalhadores da América 
Latina) (..) México e a Winter Henry –Federação Sindical Mundial- 
Seillerstatte, (...), entidades interessadas nas agitações comunistas 
no Brasil e os países latino-americanos. Por pressão do P.C.B., isto 
é, do seu comitê (...), a diretoria do sindicato dos Empregados no 
Comercio Hoteleiro de S. Paulo, tornou-se um instrumento nas mãos 
dos comunistas, em sua ultima assembleia expulsou das fileiras do 
Sindicato em questão, JOAQUIM (...) GUERRA FILHO, bem como 
destituiu-o do cargo de delegado junto a operação dos Empregados 
no Comercio Hoteleiro. Guerra Filho, membro do P.C.B e suplente na 
Comissão Executiva da C.A.T.A.L., chefiou diversas greves em S. 
Paulo e foi dos lideres da famosa greve geral de 2 de Setembro de 
1954. Ultimamente o mesmo passou a pensar com a própria cabeça, 
obedecendo as ordens emanadas pelo P.C.B. Nas recentes eleições 
sindicais, realizadas no Sindicato dos Empregados no Comercio 
Hoteleiro de S. Apulo, Guerra Filho, organizou uma chapa contra a 
chapa de unidade e que a indica pelos “vermelhos”, porém foi 
derrotada. Politicamente, tem (...) um desastre para os comunistas, 
pois tentou organizar a ida de uma caravana de dirigentes sindicais 
de S. Paulo e do Brasil, para visitar a Argentina, tudo por conta do 
Governo de Perón, para depois criar no Brasil um movimento 
operaria á favor da A.T.R.L.A –Central Sindical Peronista do 
Continente Latino –Americano e agora está trabalhando pela 
candidatura de Juscelino Kubistchek, para a Presidência da 
República. Entretanto a expulsão de Guerra Filho, das fileiras 
sindicais é uma medida tipicamente fascista e sectarista, nitidamente 
dos comunistas e nos próximos dias, Guerra Filho, será também 
expulso oficialmente do P.C.B.96 

 
 

 Até mesmo as seções da Câmara Municipal, quando o assunto a ser tratado 

pelos vereadores se referia a alguma questão atinente às necessidades populares, 

foram devidamente registradas pelos agentes do DOPS infiltrados naquela casa 

legislativa.   
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  Serve de exemplo dessa situação, os vereadores que encetam uma enorme 

discussão sobre um problema que afetava sobremaneira os trabalhadores na cidade 

de São Paulo: o dos transportes coletivos. O problema não era novo para a 

população da cidade e as denúncias de falta de transporte, ausência de 

regulamentação nos trajetos ou de falta de veículos para o transporte, vinham de 

longa data. 

  A cidade crescia vertiginosamente e os governos que se sucediam não 

tinham qualquer planejamento urbano que atendesse às necessidades da maior 

parte da população e que demandava tais serviços. Assim, a precária prestação do 

serviço de transporte público foi alvo de protestos e insatisfações populares que já 

vinham desde a década de 40. No governo de Adhemar de Barros, em 1947, 

conforme Thaís Battibugli, as principais forças policiais foram acionadas para conter 

manifestações populares contra: 

 
Insatisfeitos com o aumento das passagens dos ônibus, cidadãos 
começaram a depredar ônibus e bondes e logo a manifestação se 
alastrou por diversas áreas da cidade, quando cerca de um quarto da 
frota foi danificada. O protesto surpreendeu a imprensa e políticos, 
mesmo os ligados ao PCB, pois não fora organizado pelos 
comunistas...(BATTIBUGLI, 2006, p.20) 

 

 Nesse período já era evidente a insuficiência da malha ferroviária e das 

linhas de bonde para o atendimento da demanda populacional em crescimento. 

Entre as décadas de 50 e 60, o ônibus foi o meio de transporte mais utilizado para o 

deslocamento do bairro-centro, mas ainda esse  serviço ficou longe de atender à 

crescente demanda. E para controlar a  agitação era necessário preparar o policial 

para as ações contra o comunismo e “aperfeiçoar os organismos” (APOLÔNIO,1958,  

p.10) repressores. 

Assim, na lógica autocrata que rege as ações desses governantes, o 

problema não estava em buscar uma solução, mas sim em controlar a tensão social 

que tais situações provocavam. O controle deveria estar em todos os lugares em 

que se discutia a coisa pública, mesmo que a discussão não visasse resolver a 

situação da população trabalhadora, mas sim atender aos interesses dos 

empresários que haviam obtido a concessão para exploração do transporte coletivo, 

como era o caso da CMTC. 
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Levamos ao conhecimento dessa Chefia que na tarde de ontem, 
verificou-se grande agitação na Câmara Municipal de S. Paulo, 
sendo considerada uma das sessões mais agitadas do presente 
exercício. O Vereador AGENOR LINO (...), quando defendia o 
aumento das tarifas da CMTC, foi (...) por diversos Vereadores. Não 
lhes sendo concedido (...), os mesmos rodeara, a Tribuna, não 
permitindo á Agenor Lino de Matos prosseguir em suas 
considerações. Esta atitude exigiu, por diversas vezes, a intervenção 
do Presidente da Câmara, e esta situação perdurou pelo espaço de 
meia hora. AGENOR LINO DE MATOS, afirmava que possuía 
documentos que comprovavam a necessidade do referido aumento e 
que seus opositores desejavam destruir a CMTC. MONTEIRO DE 
CARVALHO, defendendo também a Companhia, afirmava que a 
concessionária (...) em Abril de 1956, perto de 62 milhões de 
passageiros e que em Maio, essa cifra desceu para 57 milhões, 
havendo, portanto, um “déficit” de 5 milhões de passageiros. Com a 
agitação no recinto, crescendo a todo instante, o Presidente da 
Câmara determinou o encerramento da sessão. Hoje, devem 
continuar os debates em torno do assunto.97 

 

   A companhia concessionária, a Light and Power, reivindicava um aumento 

nas tarifas – o que, necessariamente impactaria o bolso já depauperado dos 

trabalhadores e vários vereadores defendiam os interesses dos empresários. Ou 

seja, ante o empobrecimento os trabalhadores, provavelmente, estavam indo a pé 

para o serviço, o que diminuíra a arrecadação da concessionária. Para compensar 

ela propôs o aumento das tarifas. O registro da discussão servia, para o agente, 

como um indicador da posição dos vereadores e, portanto, mapeava sua tendência, 

sua postura na correlação de forças sociais, inerentemente presentes naquela 

seção. 

O prefeito de São Paulo Wladimir de Toledo Piza de 56 a 57, deixou seu 

testemunho de crítica ferrenha contra a exploração de trusts aqui em nosso país e 

por conta disso foi arrolado nas intermináveis listas que os órgãos repressores 

apontaram durante a vigência dessa agência e não se restringindo ao período 

bonapartista dos Estados, isso podemos verificar ao longo de sua produção 

intelectual, todavia nesse trecho ele destaca a falta de interesse histórico  da 

prefeitura no que diz respeito a melhoria do transporte urbano de São Paulo,  sobre 

esse caso ele afirma:  

 

Descrevemos o drama da CMTC, que encontramos nas vascas da 
agonia. É preciso saber que essa empresa nascera falida. O serviço 
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público de transporte coletivo, havia sido concedido à Light, quando 
essa empresa iniciou as suas atividades em nosso país. Quando o 
seu contrato ia chegando ao fim, já o crescimento da cidade 
mostrava a necessidade de recorrer-se a outros meios de transporte, 
além daqueles de superfície. E a companhia compreendeu isso. 
Aqui, porém, a responsabilidade pelo atraso no atendimento da 
demanda não lhe cabe. A companhia propôs, ao prefeito de então, a 
construção do metrô. E esperou a resposta, que jamais recebeu. 
Quando faltava um ano para o término do contrato de concessão do 
serviço de transportes coletivo, a Light fez uma notificação judicial à 
Prefeitura continuou impassível. Nem estudou a absorção do serviço, 
nem a continuação da concessão a terceiros. Somente um mês 
antes do fim do contrato, foi o problema levado ao Presidente da 
República, então Getúlio Vargas. E este, em face da impossibilidade 
de deixar São Paulo sem transportes coletivos, usando dos poderes 
discriminatórios de que dispunha, adotou a medida sugerida pelo 
Plínio Branco; determinou à Light que mantivesse o serviço de 
transportes coletivos em funcionamento. Só o fez, porém, até o 
último dia da ditadura. E como essa terminaria com a posse do 
primeiro governador eleito em São Paulo, em 1946, na madrugada 
do dia dessa posse, foi assinado o contrato de constituição da 
CMTC, para suceder à Light. Com o capital social, a empresa mal 
pôde adquirir os velhos bondes e mais alguns ônibus quase 
imprestáveis. Ao fim do primeiro mês de vida, viu o déficit consumir o 
que restara do capital social e exigir empréstimo bancário, para 
cobrir o que faltava. Operando diariamente com prejuízo, teve de 
recorrer ao aumento das tarifas. E os comunistas, que haviam 
ajudado a eleger o governador, mas nada haviam recebido como 
compensação política, deflagraram o “quebra-quebra”, que inutilizou 
grande parte do material rodante, que já era insuficiente. Foi o que 
tentaram repetir no meu mandato. (PIZA,1976, p.14-5) 

 
O problema dos transportes na cidade não seria resolvido nem naquele 

momento nem nos seguintes. Além disso, havia também o problema dos salários 

dos trabalhadores da CMTC. Embora os transportes estivessem nas mãos de uma 

concessionária, seus trabalhadores eram considerados servidores públicos, 

portanto, suas demandas estavam atreladas ao poder público. Em 1963 o Prefeito 

da cidade de São Paulo, através de um comunicado, aceitou conversar sobre os 

termos de um pacto entre os trabalhadores e o governo para que não acontecesse 

uma greve no transporte público.  

Apesar desse aparente reconhecimento, pelo poder público, o direito dos 

trabalhadores de exigir salários compatíveis com a inflação, o não cumprimento dos 

termos levou esses trabalhadores a uma paralisação. No entanto, essa parada foi 

devidamente criminalizada e atribuída aos interesses de “empresas privadas 
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OCULTAS, a diversos políticos profissionais, e a agitadores”,98 os trabalhadores 

grevistas foram responsabilizados pela possível falência da empresa.  

(...) DENUNCIA a Prefeitura que o movimento só aproveitaria a certas 
empresas privadas OCULTAS, a diversos políticos profissionais, e a 
agitadores (...)Os trabalhadores já estão, entretanto, bastante politizados 
para (...) mais servirem de massa de manobra, o compreendem que 
movimentos intempestivos impedirão o requerimento da CMTC, bem como 
a reorganização dos (...) funcionais, que servirá de exemplo e constituirá 
reivindicação básica dos trabalhadores de todas as empresas privadas. A 
Prefeitura anuncia ainda aos trabalhadores da CMTC, a promessa formal e 
simpática obtida do senhor Ministro da Fazenda, do substancial 
contribuição para o requerimento da empresa. Um aumento de tarifa, 
agora, irritaria o povo, e é para evitá-lo que a Prefeitura envida todos os 
seus esforços. A ambição de certos empresários e de poucas pessoas, 
que utilizam (...) a greve e os trabalhadores como instrumento eleitoral 
para efeito posteriores, não devem prevalecer sôbre (sic) o interesse de 
QUATRO MILHÕES DE HABITANTES. Uma greve na plena vigência de 
um reajuste formal, além de ilegal deslastrada de motivos técnicos, trará o 
risco de demissões e perda de direitos, e, na melhor hipótese atrasará ou 
mesmo impedirá indefinidamente os pagamentos aos empregados da 
CMTC. Daí ao colapso definitivo da empresa, somente um passo, com a 
perda de anos de trabalho e dedicação, justamente quando emergem 
melhores perspectivas. O que acaba de ser dito não exclui todo e reestudo 
da questão, desde que sugestões práticas sejam trazidas, e novas 
perspectivas sejam (...) pelos altos Poderes da República. A atitude era 
necessária decorre duma impossibilidade financeira da CMTC, e sobretudo 
responde aos apelos do Governo Federal, do Presidente da República e 
de seus Ministros, contribuindo assim para a resistência á (...) que está 
desgastando a Nação e o Povo, as suas riquezas, o seu bem (...) e seu 
ânimo. Ninguém pode dificultar esse movimento de resistência, há tanto 
tempo esperado e reclamado. Por isso toda população paulistana, e os 
Poderes (públicos), especialmente o Municipal, deixam aqui consignada a 
sua simpatia e (plena) confiança na inteligência, calma e bom senso dos 
empregados em transportes, e dos valorosos elementos da CMTC, 
pedindo-lhes que permaneçam vigilantes contra novas investidas dos 
elementos mal intencionados ou mal orientados.99  

 

Na realidade, o que o próprio agente acaba por demonstrar não é a ação de 

“comunistas“ transformando os trabalhadores em massa de manobra, mas sim o uso 

das necessidades dos trabalhadores pelas concessionárias para conseguirem 

                                                 
98

 Comunicado do Departamento de Cultura – Diretoria, Prefeitura do Município de São Paulo 
(PMSP). 27/02/1963. Resumo: “Comunicado da Prefeitura do Município de São Paulo aos 
empregados em transporte coletivos e, em especial, aos da CMTC”. DPT, Comunismo, 1931 vol. 28-
A, OS, Fundo DEOPS, APESP. 
99

 Comunicado da Prefeitura do Município de São Paulo. 27/02/1963. Resumo: “Aos empregados em 
transporte coletivos e, em especial, aos da CMTC.”. Prefeitura do Município de São Paulo. 
Departamento de Cultura – Diretoria. DPT, Delegacias do Interior (São Paulo), OS, Fundo DEOPS, 
APESP. 
 



158 

 

subsídios do governo. No caso o Estado estava interessado na situação de conflito, 

usado como forma de pressão para que a federação “bancasse” o aumento das 

tarifas.  Essa situação foi claramente exposta pelo então prefeito em comunicado 

aos funcionários da CMTC, visando impedir que entrassem em greve. 

Mas a mobilização social não se resumia à dos trabalhadores assalariados, 

premidos pela inflação e ou pelo não reconhecimento de seus direitos trabalhistas, 

por parte do Estado que os empregava. 

 A inflação e os desmandos governamentais atingiam também outras 

categoriais sociais, como é o caso de feirantes, por exemplo, cuja insatisfação com o 

anúncio de um aumento de 300% em impostos, os levaria à quase falência. 

Com a mesma incumbência de verificar se havia o perigo de um movimento 

grevista, o já citado investigador Francisco Santoro produz longos relatos sobre 

possíveis mobilizações dos feirantes, irritados com o aumento do imposto. O caso 

abaixo, selecionado para demonstrar como agiam policiais, ocorreu em uma 

campana (jargão policial para se referir às vigilâncias) em uma feira livre assentada 

no Largo do Arouche, centro da cidade de São Paulo.  

 

ENTRE OS FEIRANTES 

Percorri a feira do Arouche e ali conversei com o Sr Rafael 
Rodrigues, proprietário da matrícula número 11.26 (municipal), o qual 
disse que os jornais da Capital estão noticiando em aumento de 
300% nos impostos. Assim, segundo revelou, não é possível 
trabalhar, e que se isso realmente ocorrer (consta que a lei estadual 
vigorará a partir de 1º de Junho de 1957), eles aguardarão ordens do 
sindicato para a paralisação do serviço no fim do corrente mês. 
Conversando com o Sr. Antonio Padua, portador da matrícula 
municipal nº 14.089, soube de sua opinião a respeito da possível 
greve entre a classe. Se a mesma se deflagra, segundo propalou, 
terá a duração de um ou dois dias, isto entre os que trabalham no 
seu ramo (frutas –bananas, laranjas, etc. –que apodrecem com 
facilidade). Um terceiro feirante também deu a sua opinião a respeito 
do assunto. É ele solidário aos seus colegas e ao sindicato. 
Resumindo, informo que a ideia dos feirantes é uma só: aguardar 
ordens do respectivo sindicato nesse sentido. 100 

 

  Por vezes não se percebe com clareza o motivo da suspeição, ou seja, 

como qualquer atividade que saia da rotina era considerada indício de subversão, 
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registra-se coisas bastante descabidas, como se observa em outro relatório, este do 

investigador Miguel Gabriel, do mesmo ano de 1957. 

 Em campana para vigiar os feirantes no Entreposto Municipal, ele observa 

que esses trabalhadores compram grandes quantidades de artigos alimentícios. Seu 

registro revela bem o controle sobre tais servidores:  

 

Conforme determinação de V.S, esta Sub-Chefia determinou que 
fosse procedida observações em torno do Entreposto Municipal. O 
serviço esteve a cargo do investigador Miguel Gabriel e foi executado 
sábado, dia 22, a partir das 4 horas. Constatou o policial um 
movimento fora do comum nesse dia, pois os feirantes realizaram 
grandes compras. Não houve, porém, comentário algum no que diz 
respeito a um possível movimento grevista por parte dos mesmos. 
Ao contrário, estão eles esperançosos aguardando a decisão das 
autoridades sobre a sua pretensão. Saudações atenciosas. R/P101 

 

Infiltrado e atento aos assuntos das conversas, aproveitou para perguntar 

para os funcionários se tinham visto algum movimento e um deles comentou sobre 

uma tentativa de  paralisação das compras, incentivada principalmente   por uma 

pessoa não identificada.  

 

Na observação procedida no dia de ontem, o investigador Miguel 
Gabriel constatou que os feirantes fizeram suas compras 
normalmente no Entrepôsto, sem comentário algum. Foi o policial 
informado de que um indivíduo, pertencente á Prefeitura, esta 
instigando os mesmos, pedindo-lhes não esperem mais tempo para 
a solução do seu caso e que não realizem suas compras. Está o 
investigador envidando os melhores esforços no sentido de constatar 
o nome do referido indivíduo, bem como a secção em que trabalha, 
para, posteriormente, prestar a necessária informação a V.S. 
Saudações atenciosas.102 

  

 Nesse mesmo dia, em outro relatório, fez um balanço da movimentação do 

Entreposto Municipal e concluiu que as compras ocorreram com “normalidade”, mas 

ele ficaria atento para descobrir o nome do agitador. 
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Não houve anormalidade hoje, no Entrepôsto Municipal. Os feirantes 
efetuaram normalmente suas compras de verduras e legumes. 
Convém frisar a V.S. que o investigador continua vigilante e 
investigando a fim de apurar o nome do indivíduo referido em nosso 
relatório nº 124. Saudações atenciosas. R/P. 103 

 

 Em outros casos, a vigilância e o enquadramento revelam como o Estado 

tinha ciência de que suas medidas afetariam a vida das pessoas e que os 

trabalhadores poderiam se organizar como reação a leis que os prejudicavam, ou 

seja, leis ou regulamentações que, na prática, colocavam na ilegalidade atividades 

tradicionais desses trabalhadores.  No caso em tela, a Prefeitura gestara uma lei que 

proibia a realização de feiras livres nas proximidades das estações, desde julho 

daquele mesmo ano:  

 

Esta Sub-Chefia procedeu ontem, a partir das 5 horas, por 
intermédio do investigador Miguel Gabriel, observação em torno dos 
feirantes, no local acima mencionado. Os mesmos realizaram as 
suas compras normalmente. Houve, no dia 1º do corrente, no 
gabinete do Sr. Prefeito da Capital, uma reunião de vendedores 
ambulantes (cerca de 200), chefiados pelo presidente  do respectivo 
sindicato, a fim de lançar um protesto contra a lei municipal que 
proíbe a permanência dos mesmos nas feiras-livres, estações, etc., 
que deveria entrar em vigor no dia 2 do corrente. Foram eles 
recebidos pelo chefe do gabinete do prefeito, Sr. Oswaldo Silva, que, 
após ouvir o presidente do sindicato, resolveu prorrogar o prazo por 
30 dias, até que seja resolvido o caso com o envio de nova 
mensagem a Câmara Municipal. Nada mais houve ali digno de nota. 
Saudações atenciosas.104 

 

 Embora os feirantes estivessem negociando com o governo e houvessem 

conseguido o adiamento da implantação da medida por um período curto e, embora 

estivessem esperando que o governo enviasse à Câmara Municipal regulamentação 

sobre o assunto, os agentes estavam de plantão, a postos para desencadear a 

repressão, ao primeiro indício de qualquer mobilização maior. O que podemos 

associar a análise de Marx a respeito do tratamento do Estado aos lenhadores da 

Silésia, ou seja quem faz o inimigo é o Estado, assim no debate sobre a lei punitiva 

do roubo de lenha sua reflexão inseria na crítica ao dogmatismo na interpretação fria 

da norma legislativa, desse modo uma reflexão sobre essa contribuição de Marx ao 
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direito foi analisado pelos historiadores cariocas ligados a Associação Nacional de 

História (ANPUH), no encontro em 2008 que apontam para tais questões: 

 

Nas reflexões sobre o roubo de lenha, expôs como a lei transforma 
os cidadãos comuns em ladrões, como a prática anteriormente 
comum dos homens pobres, de recolher lenha seca nas terras antes 
comunais passava a configurar um crime, enquadrando-se este ato 
como roubo e castigando-o como fosse a subtração de madeira 
verde e em pé. (...)  Completa destacando o papel da lei de definir a 
natureza jurídica das coisas, ato que apenas constitui uma 
transgressão, a lei mente, e o pobre é submetido a uma mentira 
legal. Seguindo este raciocínio, Marx poderá que se, se entende que 
toda a transgressão a propriedade, sem nenhuma distinção, é um 
roubo, porque não dizer que a própria propriedade é um roubo, pois, 
se toda propriedade privada exclui um terceiro do direito dela, ela 
lesiona o direito de propriedade de um terceiro.105  

 

 

4.1 - A repressão à sociedade civil 

 

 Mas não eram apenas os trabalhadores os vigiados, espionados ou 

reprimidos, já que a lógica era o controle sobre a socidade civil. Assim, os agentes 

exerciam suas atribuições contra os mais diversos representantes dessas 

sociedades, como intelectuais, sindicatos, associações, políticos, militares, dentre 

outros. Parece que o que tinham em comum era o fato de expressarem opiniões 

críticas sobre a ordem das coisas públicas, embora nem sempre assim fosse. Casos 

como a perseguição ao psiquiatra  João Beline Burza, expressa bem essa  dúvida. 

João Burza era adepto das teorias de Pavlov e diretor do Instituto Pavlov em São 

Paulo, além de membro da Academia de Ciência da URSS e da União Cultural 

Brasil-União Soviética. Burza foi e é até os dias de hoje, segundo apuramos, uma 

referência, principalmente por seus estudos sobre hiperatividade e acerca de 

distúrbio de déficit de atenção e pela sua publicação Cérebro, neurônio, sinapse: 

teoria do sistema. (BURZA, 1986) 

 Esse profissional teve sua casa invadida e toda a sua documentação 

apreendida: documentos em russo, cartas, textos, postais, além de cartas em 
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espanhol, cartões de visita e telefones de pessoas, dentre os quais missivas de 

pacientes; todos analisados e seus respectivos remetentes colocados sob suspeita. 

O indício de subversão era destacado pelos agentes policiais em vermelho, em 

alguns trechos aparece a indicação “incriminatório”, seguida da palavra “fichar”. 

(FELTRIM, 2009). Em uma das pastas106, por exemplo, há apenas cartas em russo.  

Foram fichadas pessoas com quem Burza mantinha contanto, apreendidas 

cartas de pacientes que permanecem até hoje anexadas em seu dossiê. Assim bem 

como uma carta de Pascoal Ranieiri Mazzilli, filho de imigrantes italianos, que era 

advogado e jornalista. Na década de 1950, foi eleito deputado federal por São Paulo, 

filiado ao Partido Social Democrático (PSD) reeleito em 1954 e 1958. Em 1959 foi 

presidente da Câmara dos Deputados, cargo que ocupou por cinco consecutivos. 

Nesta carta podemos observar que não apenas Mazzilli foi posto como suspeito, 

mas também Carlos Zamot, ambos com os nomes grifados em vermelho. 

 

Brasília, 27 de dezembro de 1960. Prezado amigo Dr. João Belline 
Burza: Recebi sua amável carta de 21 de setembro último, o qual 
infelizmente só agora posso responder. Nela o amigo apresenta-me 
o Dr. Carlos Zamot, que tive a satisfação de conhecer, iniciando, 
assim, a amizade que prognosticou. Desejo dizer-lhe do quanto me 
sensibilizaram suas palavras de louvor ás minhas atividade públicas 
e ao alto encargo que me foi confiado, qual o de dirigir a Nação. 
Agradecendo e retribuindo seus votos, deixo-lhe um abraço amigo. 
Ranieri Mazzilli.107 

 

Cartas de amigos russos, todas devidamente analisadas e colocadas como 

comprovação de suas atividades subversivas, além de colocar sobsuspeita estas 

pessoas que tinham proximidade com ele.  

A incriminação das pessoas que com ele se correspondia comprovada pela 

indicação em vermelho, com a palavra “fichar”, das partes que eram consideradas 

“incriminatórias”. E nesta categoria se encontram os mais diversos documentos, 

como por exemplo, um comprovante do banco Lavoura de Minas Gerais S.A108 que 

informa ter recebido um depósito no valor de cinco mil cruzeiros, a favor de: Vicente 
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Lemonaco, entrega de João Belline Burza, Local SP 12/11/1960.109 Assim como a 

correspondência de uma pessoa de nome Camila Ribeiro dirigida a ele,  aparece 

junto com a observação “fichar” seguinte informação: "O papel social da Mulher - 

aparece nos países sob a forma de governo comunista um novo tipo de família". 

Além das correspondências de pessoas que tinham um vínculo de amizade 

com o médico, foram anexadas ao dossiê as cartas de seus pacientes. Essas 

pessoas falam sobre seus problemas pessoais, em alguns casos não podemos 

encontrar a autoria das cartas, pois, possivelmente foram desmembradas de suas 

referências ou envelopes.  Assim como neste caso: 

 

Prezado Dr Burza, Atenciosas saudações, Seria uma indelicadeza de 
minha parte se não lhe enviasse algumas palavras de agradecimento 
pela atenção e carinho com que fui tratada pelo Sr. e seus 
assistentes durante o tempo em que estive internada em um 
"Manicômio". Reconheço que foi a medida mais acertada que 
tomaram.110 

    

Encontramos relatos de pacientes em quadro de depressão, como Luzia 

Domingos, que solicita atendimento e descreve sua condição de depressão (tinha 20 

anos e na ocasião era gestante); salienta a impossibilidade de poder pagar pelos 

serviços. Morava em Campinas, fala de seu interesse, pois este médico era famoso 

em sua especialidade. Outra paciente de nome Suzél, cujas cartas integram este 

dossiê deixou uma carta para cada pessoa importante em sua vida. São cartas de 

despedida aos seus familiares e amigos, nas quais ressalta a impossibilidade de viver 

assim como questões pessoais sobre seus sentimentos. Nessas cartas não está 

mencionado o nome de seu médico e nem estavam endereçadas a Burza 

provavelmente ela apenas teria solicitado o seu intermédio. Outro exemplo é uma 

carta de uma professora de nome Araci C. Santos, cujo teor é um relato de 

depressão, pois não sentia prazer em lecionar e nem ficar com seus familiares. 

 

 Terminei o ano escolar bastante cansada, pois dava aula no Grupo 
e no Colégio. Em vez de procurar um médico ou sair durante as 
férias para me distrair, passei os dias deitada e com uma idéia fixa: 
vou morrer e farei muita falta a minha família (...). Sempre tive 
loucura pela minha família e agora não encontro mais prazer de estar 
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entre os meus. Lecionar era a minha maior alegria e agora o faço 
com sacrifício. De modo que sinto-me desesperada. Peço-lhe a 
fineza de estudar com vagar o meu caso e será que uma solução 
para ele? 111 

 

Percebe-se que Burza era uma pessoa das mais ativas também no interior da 

burocracia estatal, pois como Secretário Geral de uma entidade denominada União 

Cultural Brasil-U.R.S.S, congênere à União Cultural Brasil-EEUU, recebia demandas 

de pessoas que, em busca da resolução de seus mais diferentes problemas, o 

procuravam. Neste sentido, por exemplo, foi apreendida uma carta datada de 22 de 

novembro de 1960, de uma imigrante da Estônia, de nome Antonietta Vaiano 

Kvarustrom que solicita a intervenção da União Cultural Brasil-U.R.S.S, para 

reencontrar sua filha. Termina a carta informando o endereço de sua filha na Estônia 

reforça a solicitação de providências, anexa na carta a certidão de nascimento de 

sua filha cujo registro foi feito no distrito da Moóca.  

 

Sirvo-me desta carta para obter de V.S um favor especial, espero 
que este apelo de mãe seja atendido. Trata-se do seguinte: No ano 
de 1939, meus filhos Orchidea com sete anos e Walter com três, 
seguiram em companhia de seu pai e avó para à Estônia. 
Infelismente não poude acompanha-los por motivo de doença, 
deveria seguir no próximo ano, mas com a deflagração da guerra 
fiquei aqui retida. Meu marido faleceu em combate servindo o 
exercito Russo, e, no termino da mesma providencie a vinda de 
meus filhos por intermédio de nossa Embaixada, nada consegui, 
porque quando os papéis estavam prontos nossas relações de 
amizade foram interrompidas, conforme V.S pode verificar sempre 
me interessei pela vinda dos mesmos. Em virtude de meu filho já se 
encontrar com lar formado, desejo de todo o coração de pelo menos 
ter à felicidade de pelo menos poder voltar a abraçar minha filha, que 
já esta separa de mim a 21 anos.112 

 

Outro caso, é o do intelectual Elias Chaves Neto, diretor da Revista 

Brasiliense e primo de Caio Prado Júnior. A perseguição a este sujeito expressa o 

descomprimento dos preceitos institucionais da Constituição Brasileira de 1946, 

então vigente, no que se referia aos Direitos e das Garantias Individuais. Conforme 

rezava a citada Constituição: 

 

Em qualquer assunto é livre a manifestação do pensamento, sem 
dependência de censura, salvo quanto a espetáculos e diversões 
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públicas, respondendo cada um pelos abusos que cometer, nos 
casos e pela forma que a lei determinar. Não é permitido anonimato. 
É segurado o direito de resposta. A publicação de livros e periódicos 
independe de licença do Poder Público. Não será, porém, tolerada 
propaganda, de guerra ou de processos violentos, para subverter a 
ordem política ou social ((...) 12) É garantida a liberdade de 
associação para fins lícitos, nenhuma associação será 
compulsoriamente dissolvida senão por sentença judiciária. ((...) 13) 
É livre o exercício de qualquer profissão, observadas as condições 
de capacidade técnica e outras que a lei estabelecer, ditadas pelo 
interesse público. ((...) 16) A casa é o asilo inviolável do indivíduo. 
Nela ninguém poderá penetrar, de noite, sem consentimento do 
morador, senão para acudir a vítimas de crimes ou desastres, nem 
de dia, senão nos casos e pela forma prescritos na lei. (20) Aos 
autores de obras literárias, artísticas e científicas é assegurado o 
direito exclusivo de produzi-Ias. Esse direito transmitir-se-á aos seus 
herdeiros pelo tempo que a lei determinar. (CONSTITUIÇÃO DOS 
ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, 1946). 

 

Podemos observar no dossiê sobre Elias Chaves Neto que o cerceamento do 

aparelho repressivo se estende à Revista Brasiliense (RB), pois encontramos  vários 

artigos apreendidos pela polícia política. Nesse sentido, a iniciativa privada, isto é, a 

empresa é o único direito respeitado, mas não o da crítica ou o do debate sobre as 

questões nacionais. No caso, a repressão não respeitou a iniciativa privada quando 

esta expressava veementemente suas críticas aos poderes constituídos.  

O  projeto editorial foi fundado por este intelectual e por Caio Prado Júnior,113 

criado  com o objetivo de congregar estudiosos dos problemas econômicos, sociais 

e político brasileiro e propunha contribuir para a indicação de caminhos para o 

desenvolvimento nacional partindo da realidade do país. Conforme declaravam no 

primeiro número seus fundadores: 

 

Sem investigações feitas com espírito objetivo e em profundidade, 
não somente não será possível dar-lhes soluções adequadas como 
também nos arriscamos a fabricar ou difundir funestas ilusões como 
essa a que nos pode levar um progresso a tantos respeitos notável, 
mas que mal dissimula, sob o extraordinário desenvolvimento dos 
centros urbanos, o atraso econômico do país. (SOUZA, 1955, p. 49) 

 

                                                 
113
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No aniversário de cinco anos da revista Elias Chaves Neto publica o artigo 

“Cinco Anos de Existência” reafirma tal posicionamento editorial a reunião de 

“inúmeros intelectuais de diferentes lugares do País, comunistas e não comunistas”. 

(CHAVES NETO, 1960, p. 53) Em linhas gerais o objetivo desse periódico era a 

divulgação do: 

 

 Pensamento nacionalista brasileiro, continuará na sua luta de 
esclarecimento da opinião pública no sentido de levá-la a 
compreender os fundamentos teóricos do movimento nacionalista, e 
a apoiar uma política que, com a defesa dos valores culturais que 
presidiram à formação de nosso País, visa resolver os problemas de 
atraso e miséria em que se debate a maior parte da população. 
(CHAVES NETO, 1960, p. 3)  

 
 

Em seu percurso de existência essa revista foi criticada pelos setores do PCB 

articulados principalmente pelo periódico Fundamentos ligado a esse partido. 

Chaves Neto defendia em seus escritos a tese da democracia como valor universal 

e sobre o governo JK analisa a correlação de forças sobre a particularidade do 

capital nacional apontando que o desenvolvimento nacional estava dificultado por 

conta da subordinação do capital internacional: 

 

 Um rápido balanço das forças políticas (tanto nacionalistas quanto 
as ligadas aos interesses imperialistas) que se digladiaram durante o 
governo JK, reconhecendo que, apesar de algumas ações de cunho 
nacional, foram diversos os atos deste governo com vistas ao 
atendimento dos interesses internacionais. (SOUZA, 2004, p. 53) 

 

 Manifestada de diversas maneiras, a coerção ao livre pensamento era um dos 

mecanismos de controle do Estado, mesmo quando se tratava de iniciativa privada, 

consoante  nos moldes do que ocorria nos Estados Unidos, no período em que 

adquiriu notoriedade o senador Joseph MacCarthy. Foi o período conhecido como 

“caças às bruxas”, uma série de expurgos cujo foco foi os segmentos da indústria 

cinematográfica e acadêmica tanto em nível superior como nas escolas secundárias. 

Não por acaso, no dicionário norte americano a definição para macartismo é 

associado a acusações infundadas.114 
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Aqui no Brasil, a cencura que se espalhava em todos os âmbitos da 

sociedade civil, também atingia a produção cinematográfica. Um dos casos de maior 

repercussão naqueles idos de 1955,  cuja documentação se encontra no acervo do 

DOPS , no arquivo do Estado de São Paulo, foi o do filme Rio 40 graus de Nelson 

Pereira dos Santos. Embora os acontecimentos tenham sido no Rio de Janeiro, sua 

descrição aqui nos ajuda a comprovar a evidência das arbitrariedades do Estado 

repressor neste período, assim como suas contradições em termos da propalada 

democracia. 

O citado filme fora censurado no dia 23 de setembro de 1955 pelo coronel 

Geraldo de Menezes Cortes Chefe da Segurança Pública, no Rio de Janeiro, a 

proibição se estendeu até as sessões particulares.  

Em entrevista ao periódico Última Hora o advogado de Nelson Pereira dos 

Santos declarou em 1 de outubro de 1955 o desenrolar da campanha pela liberação 

dessa película e particularmente para barrar com as perseguições em âmbito 

privado desse diretor que estava proibido de apresentar seu filme em sua residência, 

ele classificou essa  censura como “um verdadeiro absurdo” porque seu cliente 

estava impedido de reproduzir o filme até mesmo em “espetáculo privado não está 

sujeito à censura”, portanto o Estado tolheu um dos preceitos fundamentais da Carta 

de 46, ou seja, ao proibir o direito de livre expressão “cerceia a liberdade  de criação 

artística garantida pela Constituição”, conforme artigo publicado no referido jornal 

carioca:   

 

É uma ameaça ao cinema nacional a portaria do chefe de polícia! 
Declara o jovem diretor de “Rio, 40 Graus”, como resposta as 
acusações do Chefe de Polícia contra o seu filme –“ A portaria é um 
absurdo”, Friso o criminalista Evandro Lins e Silva – Mandado de 
Segurança contra o Ato do Coronel Côrtes. Acompanhado do 
criminalista Evandro Lins e Silva, seu advogado, o sr. Nelson Pereira 
dos Santos, diretor do filme “Rio, 40 Graus”, reuniu ontem pela 
manhã na ABI os jornalistas para responder as declarações do 
coronel Geraldo Menezes Côrtes de condenação a referida película 
nacional. Aproveitando a oportunidade o dr. Evandro Lins e Silva, 
que ainda ontem deu entrada na Justiça em um mandado de 
segurança contra ato proibitório do Chefe de Polícia, assinado 
também pelo advogado Victor Nunes Leal, fez algemas 
considerações sobre o fato, acentuado com veemência: Chefe de 
Polícia praticou um verdadeiro absurdo. Espetáculo privado não está 
sujeito à censura. A exibição para os jornalistas não podia ser 
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proibida. E desde que o filme não é amoral, nem obsceno, e muito 
menos estimula a subversão violenta da ordem, a proibição do 
Coronel Côrtes cerceia a liberdade de criação artística garantida pela 
Constituição. Mas, felizmente, o Poder Judiciário existe para limitar 
esses excessos.115 

 

 

 Rio 40 graus é considerado um marco inovador do cinema brasileiro, e o tema 

da película foi associado ao questionamento da atuação do cinema nacional atrelado 

ao imperialismo cultural norte-americano.  Desse modo: 

 

Nelson Pereira dos Santos decidiu levar para as telas não é aquela 
dos cartões-postais, com belas praias ensolaradas. O Brasil que o 
diretor se propôs a retratar em seus filmes era grande demais para 
caber em versões oficiais, pois era o país dos favelados, dos 
flagelados pela seca, dos artistas do povo, do universo mágico 
popular, dos intelectuais em crise ou atuantes diante dos regimes 
ditatoriais. (RAMOS, 2007) 

 
 

 Esse filme foi realizado com o dinheiro de Santos assim como as 

contribuições dos envolvidos na confecção do filme, os atores conviveram em uma 

república no centro do Rio de Janeiro. Foram inúmeros os problemas dessa 

empreitada. Como afirma o diretor “escrevi o roteiro do Rio, 40 graus, mas não 

consegui produção, pois ninguém queria fazer um filme com personagens 

negros...”.116 O roteiro trata da sociabilidade de um grupo de meninos negros 

moradores do Morro do Cabuçu que em um domingo de verão decidem comprar, 

com a contribuição de todos, uma bola de futebol, mas para a efetivação desse 

sonho descem o morro para trabalhar. No asfalto vendem amendoins principalmente 

para os turistas, pois podiam faturar mais dinheiro já que eles podiam pagar mais 

por suas mercadorias.  

Para o Estado o problema estaria na maneira como esse diretor retratou o Rio 

de Janeiro, a inserção de personagens negros interpretados por atores negros, 

também como o roteiro que escancarava uma faceta do Rio ainda não explorada 

pelo cinema e os dilemas enfrentados pelos mais pobres. (SANGLON) 
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  A restrição foi seguida de uma intensa campanha nacional pela liberalização 

do filme em todo o país, (BERTA, 2009)117 promovida principalmente entre os 

jornalistas dessa época dentre os quais se destaca  Nóe Gertel (1914 – 2002) 

redator-chefe e crítico de cinema da Folha de São Paulo.  Eleiniciou nessa profissão 

pela militância política, na imprensa do PCB a direção dos periódicos Hoje e na 

década de 80 no jornal Voz da Unidade. E como apontam os jornalistas Silvano 

Tarantelli e Reinaldo Mestrinel, esse último companheiro de Gertel na Voz da 

Unidade, sua vida foi de intensa luta pela democracia, (FEIJÓ, 2002) e como “crítico 

de cinema (...) lidera uma campanha contra a censura e pela liberação do filme Rio, 

40 graus, de Nelson Pereira dos Santos.(MESTRINEL, 2002) 

 
No dia 3 de novembro de 1955 um agente infiltrado redigiu um relatório 

denominado como “FILME RIO 40 GRAUS” que conta em detalhes o andamento de 

uma palestra articulada pelo jornalista Noé Gertel lhe atribuindo a censura aos 

“interesses dos produtores americanos”, além de criticar a subordinação de nosso 

capital aos trusts, que se configurou assim: 

 

Levamos ao conhecimento dessa chefia que se realizou ontem, ás 
21 horas, na Liga de Emancipação Nacional, á Rua da Liberdade, 
47, 9° andar, uma palestra com jornalistas das “Folhas”, Noé Gertel, 
sob o tema “Cine Brasileiro- Rio 40 Graus”. A palestra nada mais foi 
que um veemente protesto contra o ato do Chefe de Polícia do Rio 
de Janeiro, proibindo a exibição do filme “Rio 40 Graus”. 
Inicialmente, o orador fez severas criticas ao Chefe de Polícia, 
afirmando que sua atitude é característica dos verdugos da (...) pois 
deu mostra de que tem mais poderes que o “Serviço de Censura”. 
Após o citado filme ter sido julgado e considerado como aceitável por 
aquele órgão, por uma informação tendenciosa de um seu auxiliar, 
cassou o direito de exibição. Prosseguindo disse: o ato do 
Cel.Menezes Cortez e uma afronta aos nossos direitos de 
democratas, a nossa Constituição e a nossa cultura (...). Este 
indivíduo, somente proibiu o filme, levado pelo interesse dos 
produtores americanos, que o forçaram no extremo. Não se trata do 
filme “Rio 40 Graus”, trata de uma grande produção brasileira que, 
sem dúvida, provou a possibilidade do cinema nacional. Chocou-se 
com os interesses dos “trusts” norte-americanos, e, o exemplo bem 
claro, é a luta os produtores italianos contra os maus patriotas, 
elementos que pertenceram ao antigo regime fascista, que querem 
impingir uma lei (...) o cinema italiano. O mesmo tem acontecido em 
todas as partes do Mundo, onde a arte, a ciência, principiam a 
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desabrochar. O Cel. Cortez é um agente, pago pelos “trusts” 
americanos para efetuar o “trabalhinho” contra os nossos direitos. 
Assim continuou o orador, atacando veementemente, não só o Chefe 
de Polícia do Rio, como o Presidente da República, os Ministro e 
Juízes dos Tribunais, afirmando que eles somente atuam, pelo 
interesse político e monetário. Terminada a palestra, fez uso da 
palavra João Taibo Cadorniga, propondo fosse enviando (...) aos 
desembargadores dos Tribunais para que fizessem justiça, dando 
ganho de causa ao produtor do filme aludido. Listas foram colocadas 
á saída para serem preenchidas pelos presentes sobre o memorial 
acima. Continuam, os conferencistas, que recebem orientação 
“vermelha”, atacar os homens de responsa.118 (Grifos nossos) 

 
 

Outra ordem de censuras  se abateu sobre a vida acadêmica. O interesse por 

literatura russa ou até mesmo ter proficiência na língua russa bastava para que a 

pessoa tivesse o nome arrolado como suspeito de comunismo. No dia 12 de 

setembro de 1956, Homero da Silveira realizou na Biblioteca Municipal uma 

conferência sobre os livros de Dostoiévski e seu comentário em relação  as 

traduções foi destacado como um ato de subversão. Nas palavras do censor, 

“queixou-se que os tradutores dos livros russos para a língua portuguesa deixam 

muito a desejar, tirando muitas vezes a essência das obras”.  

 
 

Levamos ao conhecimento dessa Chefia que se realizou ontem, no 
auditório da Biblioteca Municipal, uma Conferencia a cargo de 
Homero da Silveira, em comemoração ao 75° aniversario de 
falecimento do escritor russo “DOSTOIEVSKI”. 
Os trabalhos foram iniciados Ás 20,45 horas sob a presidência do 
maestro EDOARDO GUARNIERI, o qual convidou a tomar parte da 
mesa além do conferencista, a Sr. MARIA DE LOURDES. O maestro 
informou também aos presentes que se achava no recinto 
FERNANDO GOES e AFONSO SCHIDT. 
A seguir foi dada a palavra ao Sr. HOMERO DA SILVEIRA, em 
conversa com alguns dos presentes, queixou-se que os tradutores 
dos livros russos para a língua portuguesa deixam muito a desejar, 
tirando muitas vezes a essência das obras. Uma das presentes, Sra. 
ANA GALDEIMAM ofereceu-se ao conferencista para ensinar-lhe a 
língua russa, tendo o mesmo achado a idéia interessante. 
 A conferencia compareceram comunistas de um nível de 
cultura mais elevado, servindo a mesma para despertar o interesse 
no conhecimento da literatura russa, principalmente escritores que 
sem escreverem claramente sobre o comunismo, citam fatos 
relacionados com o mesmo de uma maneira suave e clássica. Os 
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trabalhos foram encerrados ás 22,30 horas, contando com a 
presença de mais ou menos 70 pessoas.119 (Grifos nossos) 

 
Ou seja, bastava citar Dostoiévski ou falar sobre a Rússia de “maneira suave 

e clássica” para ser enquadrado como simpatizante, mesmo que sequer 

escrevessem sobre o tema.  

Essa  repressão revela como não funcionavam, na prática, os citados 

fundamentos Constitucionais, pois, como nos indica o documento acima, eram 

suspeitos  de subversão as pessoas que porventura tivessem interesse por autores 

russos ou mesmo aqueles que tinham proficiência nessa língua. Para o censor tais 

pessoas eram portanto “comunistas de um nível de cultura mais elevado”. O 

problema estaria na função social que cumpriam esses debates no despertar de 

uma perspectiva crítica porque  “(...) citam fatos relacionados (a revolução russa) 

com o mesmo de uma maneira suave e clássica”.  

 Encontramos também um extenso mapeamento dos donos de livrarias, uma 

associação o Centro do Professorado Paulista assim como um professor de Mogi 

das Cruzes, todos indiciados como subversivos, conforme levantamento do policial 

agente do DOPS , Joaquim Carvalho de Melo. Ele coletou as informações das 

livrarias que vendiam as produções intelectuais dos países da “Cortina de Ferro”. 

Nesse mapeamento encontramos dados sobre a comercialização de livros que 

continham as análises da política internacional. Eram suspeitos de propaganda de 

massa do PCB as livrarias que comercializavam tais obras, fossem revistas, 

materiais didáticos que contivessem mapas da Rússia, da Iugoslávia, da China, da 

Polônia e da Checoslováquia; junta-se a esses uma casa de venda de selos. 

Portanto, a aquisição de livros pela classe trabalhadora denotava a subversão 

comunista. Não por acaso, os nomes dessas pessoas e de seus respectivos 

comércios, assim como as revistas,foram escritos em destaque facilitando assim a 

elaboração de uma lista de suspeitos:  

 
Dando cabal desempenho á missão recebida, o investigador 
Joaquim Carvalho de Melo procedeu as necessárias investigações 
em torno do assunto acima mencionado, tendo fornecido a esta Sub-
Chefia o seguinte relatório: 
Vários panfletos, jornais, revistas e livros, procedentes de países da 
“Cortina de Ferro”, inclusive de alguns que não mantém relações 
diplomáticas ou culturais com o nosso país, são fortemente 
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difundidos por meio de distribuição gratuita ou vendidos 
abertamente, sem que hoje tenham sido tomadas providências pelas 
autoridades encarregadas de zelar pela garantia do regime vigente 
em nossa terra. 
Tais publicações, enviadas por meio de malas diplomáticas de 
países satélites que conosco mantêm relações. Embaixada da 
Rússia em Montevidéu –principal centro de divulgação e espionagem 
russo para a América Latina- tem livre ingresso em nosso país, o que 
causa estarrecimento nos elementos alienígenas procedentes de 
países ocupados fugindo do regime que oprime os seus países.  
Dizem eles, ser verdadeiramente absurdo, que as nossas 
autoridades, sabendo dos planos subversivos dos agentes 
comunistas, que por todos os meios procuram que tais publicações 
sejam distribuídos acintosamente, sem que os poderes públicos 
tomem uma providência para colocar um paradeiro nisso.  
Revistas tais como: URSS DE INFORMACION QUINCENAL, CHINA 
COMUNISTA, BOLETIM DE INFORMAÇÃO YUGOSLAVIA, mapas 
de vários países comunistas, cuja impressão e apresentação são 
caríssimas, bem como selos dos referidos países, são vendidos por 
preços ínfimos, facilitando a sua aquisição por qualquer pessoa por 
de menor posse que seja, o que torna a propaganda mais eficiente e 
lhes propicia a arrecadação de fundos para o sustento de seus 
agentes, bem como para intensificação da propaganda de sua 
ideologia. 
Provenientes de tais países são vendidos livros e panfletos, e jornais, 
na LIVRARIA DAS BANDEIRAS, sita á rua do Riachuelo, 342, nesta 
Capital, onde o estoque é verdadeiramente fabuloso, existindo desde 
jornais e livros procedentes da Rússia, China Nacionalista, Polonia, 
Yugoslavia e Checoslovaquia, que ensinam os atuais métodos de 
arregimentação bem como a nova oratória bolchevista, todos eles 
editados em russo, francês, chinês e outros idiomas, livros que vêem 
do estrangeiro, e que é verdadeiro absurdo, quando todos sabem as 
dificuldades impostas pelas autoridades alfandegárias, quando se 
trata de importação de livors didáticos estrangeiros. Como chega 
esta propaganda até nós? Somente pelas Embaixadas e pelo 
Coloposteaux. 
E os selos de propaganda que são expostos e vendidos em várias 
casas filatélicas, mostrando “as maravilhas dos países comunistas”, 
pelos mesmos meios, e aqui se transformam em dinheiro para 
solapar as nossas instituições e minar o ânimo do povo, com 
comparações nas quais saímos sempre perdendo e criando no 
ânimo do povo uma falsa ilusão da excelência do regime exportado. 
 Na rua Boa Vista, 363, a casa de vendas de selos de propriedade de 
ANGELA DUBREZ, paraguaia, natural de Assunção e residente á 
rua Riscala Jorge, 103, apartamento 15, e que chegou ao Brasil em 
1935, portadora da Carteira Modelo 19, RG 771.281 e R 145.200, 
tais selos são expostos em vitrines e vendidos por preços irrisórios, o 
que leva a convicção de sua finalidade. 
Na LIVRARIA DAS BANDEIRAS, de propriedade dos srs. ENIO 
SANDOVAL PEIXOTO e AGENOR BARRETO PARENTE, ambos 
com vasto prontuário neste DOPS, como elementos de prós do ex-
PCB, e que tem como principal elemento OSWALDO DE MORAES, 
natural de Rio Claro, neste Estado, são recebidos elementos 
comunistas, destacando-se eles um capitão do Exército que é 
tratado por “CAMARADA JOSÉ”, ex-participante do FEB, deve-se 
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levar em conta que a referida livraria está estabelecida em local de 
pouco movimento, e que é considerada como centro distribuidor da 
propaganda comunista neste Estado. 
Na LIVRARIA ABOLIÇÃO, de propriedade de LINDOVAL DE 
OLIVEIRA, também farta apresentação de propaganda comunista é 
feita, tendo referido senhor, em contacto com pessoas que ali 
comparecem, dito, várias vezes, que o dia dos camaradas 
comunistas chegará e então terminarão os roubos e a pouca 
vergonha administrativa no Brasil. 
DYONISIO JABOLIDOCHEY, residente á rua Costa Barros, 34, é 
outro elemento que faz a distribuição de propagandas oriundas dos 
países satélites da Rússia e difundo a ideologia no bairro de Vila 
Zelina, Chegando ao cúmulo de ameaçar aos que o combatem, de 
perseguições e morte, quando o regime for implantando no Brasil .120 
(Grifos nossos) 
 
 

 
O mesmo documento demonstra que, também professores que 

expressassem suas ideias eram considerados infiltrados e veiculadores de 

propaganda subversiva. No caso abaixo, segue no relatório do citado agente, que 

tratava  de um diretor de  escola de Mogi das Cruzes que “ousou” se colocar contra 

o catecismo nas escolas. Conforme o relato acusatório: 

 

Em Mogi das Cruzes, o dr. JAIR BATALHA, elemento fichado neste 
DOPS, exerce o cargo de professor, e quando ocupava o cargo de 
diretor substituto do Ginásio Estadual de Mogi das Cruzes, fazia 
ampla distribuição de panfletos e livros de propaganda entre os 
alunos e chegou ao absurdo de proibir as aulas de catecismo. Este 
indivíduo ainda exerce a função de professor do referido educandário 
influenciáveis para as hostes comunistas; tal propaganda é enviada 
até hoje.121 

 

A propaganda subversiva junto aos professores vinha desde a sede da 

corporação, no caso, segundo o mesmo agente, do “Centro do Professorado 

Paulista” que recebia, “semanalmente, propaganda da Iugoslávia, remetida da rua D. 

Mariana, 48, Rio de Janeiro, do Serviço de Informação da Iugoslávia”. 

As forças ocultas estavam em toda parte, a considerar as palavras bem 

esclarecedoras do citado dossiê, que assume claramente a condição de ilegalidade 

em que era mantido o PCB. Observa-se que, qualquer mobilização social, fossem 

greves, arruaças ou depredações eram “orientadas por forças ocultas”, sendo 
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impossível, conforme descreve, que fossem espontâneas geradas por alguma 

revolta popular decorrente, como foi o caso, da falta de transportes coletivos. 

 

O Centro do Professorado Paulista recebe, semanalmente, 
propaganda da Ioguslávia, remetida da rua D. Mariana, 48, Rio de 
Janeiro, do Serviço de Informação da Ioguslávia.  
Não se pode compreender, que estando o PCB, na ilegalidade, e 
sabendo as autoridades do perigo que se avizinha, não sejam 
tomadas providências para extirpar esse cancro; diretamente vemos 
greves, arruaças e depredações que são orientadas por forças 
ocultas; ainda recentemente o caso de Niterói, onde elementos 
revoltados depredaram e saquearam propriedades particulares; 
como poderia a ira popular em caso de exploração instantânea como 
o ali verificado, ter-se organizado em poucos minutos e descoberto 
endereços dos principais responsáveis pelo grupo concessionário 
dos transportes marítimos? 
Alguém chefiava, alguém dava ordens, mais uma vez o dedo 
insuflador de desordens funcionava, aproveitando as agruras de um 
povo farto de sofrer a falta de transportes.122 
 

 
 

No âmbito das relações internacionais também os problemas se avizinhavam 

e os indícios de ações subversivas estavam por toda parte e em muitos atos, os 

mais disparatados. Qualquer aproximação ou acontecimento parecia provocação e 

as atitudes visavam provocar o rompimento dos Estados Unidos com o Brasil, 

consequentemente, a retirada do apoio daquele país ao nosso.123 

No  final o investigador, apesar de reunir todos esses dados, demonstra o 

pesar em não poder requerer os acusados para coletar ainda mais informações 

sobre a infiltração e propaganda do PCB. 

 
 

Infelizmente nada mais foi possível apurar, pois não nos é permitido 
deter e interrogar os elementos citados, o que possibilitaria obter 
maiores esclarecimentos, bem como a falta de recursos e de 
elementos humanos para um serviço de campana, que faria chegar 
ao nosso conhecimento todos os passos destes elementos e seus 
contactos. 
 É lamentável que DYONISIO JABOLIDOSCKEY, ANGELA 
DUBREZ, OSWALDO DE MORAES, LINDOLFO DE OLIVEIRA, 
capitão JOSÉ, JAIR BATALHA, ENIO SANDOVAL e AGENOR 
BARRETO PARENTE não possam ser ouvidos, pois se o fossem 
tudo viria a tona e teríamos conhecimento das mil facetas do sistema 
usado por eles para infiltração de sua propaganda. 
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Anexamos jornais, revistas, panfletos e selos, que dizem respeitos á 
propaganda acima citada.  
Saudações atenciosas. R/P124 

 

Nessa vigilância, ideias que fossem veiculadas, comentários, altercações, 

eram todos registrados, principalmente os que se referiam   a questões políticas, e 

suas posições eram rapidamente associadas as  do Partido Comunista que 

veiculava na época. O mapeamento registra  sobretudo que a suspeição recai sobre 

ideias que poderiam ser associadas as críticas ao desenvolvimento do país nos 

moldes subordinados e atrelados ao capital estrangeiro, ou quando se referiam aos 

limites da democracia, ou mesmo a problemas públicos em geral. (FELTRIM, 2009)  

Nos idos de agosto de 56 elaborou-se um levantamento minucioso das 

residências de todos os moradores do bairro de Campos Elíseos, onde ficava a sede 

do Governo e residência oficial do então governador do Estado de São Paulo Jânio 

da Silva Quadros denunciado pela Prefeitura de São Paulo por corrupção quando  

exerceu o cargo de prefeito, estas  questões desenvolveremos no último cápitulo.  

Essa  averiguação expressa a exarcebação da perseguição justificada pela 

necessidade da segurança. Registraram todas as atividades profissionais e a 

nacionalidade dos moradores dos logradouros que iam da Alameda Glette, Rua dos 

Guaianazes, Alameda Nothman até a Alameda Barão do Rio Branco. 

Na Alameda Glette a inspeção foi realizada em cinco edifícios, no número 

347, quatorze apartamentos foram vistoriados num total de vinte  e uma pessoas 

fichadas. Por exemplo o agente notou que no escritório da empresa de entrega 

rápida a “Expresso Derby LTDA”, estavam “(...) armazenadas 44 caixas, as quais 

chamaram-me atenção por suas dimensões, que são: 1 metro de comprimento, 50 

centímetros  de largura de altura. Conversando com diversos motoristas, que ali se 

encontravam, disseram-me que não são registrados como empregados do referido 

expresso, por só receberam notas das cargas ou descargas que ali fazem (...)”; no 

prédio número 353 dez pessoas foram citadas; no prédio número 359 registrou-se 

uma família composta apenas por mulheres que alugavam o porão para um artesão; 

no prédio 365 funcionava um pensionato e nesse  07 nomes foram arrolados; no 

número 463 funcionava a Faculdade  da USP; no 444 era o colégio católico e no 298 

funcionava um açougue.  
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Na rua dos Guaianazes foram fiscalizados doze prédios, sendo que na altura 

do número 1013 funcionava um dispensário; no 1027 existia uma pensão -tanto o 

dono como os seus 32 inquilinos foram fichados, com a indicação da nacionalidade 

de todos os moradores;  o número 1059 tratava-se de uma hospedaria num total de 

67 inquilinos, todos fichados, inclusive o dono do estabelecimento; no número 1081 

morava uma família de cinco integrantes mais uma empregada; no número 1149 era 

a residência de uma família de cinco pessoas com cinco empregados; entre os 

números 1027 e 1059 funcionava um estacionamento da importadora  Volkswagen; 

no 1128  residia uma família de 4 pessoas, assim como no restante dos imóveis 

ocupados por famílias, no 473 moravam três pessoas, no número 463 três pessoas, 

no 461 cinco pessoas e no 453, onze pessoas.  

Na Alameda Nothman um prédio foi citado no qual funcionava um hotel, tanto 

o proprietário como seus vinte e cinco inquilinos, foram fichados. Por fim na Alameda 

Barão de Rio Branco completa-se a inspeção com a avaliação de dezesseis prédios, 

tendo no prédio de número 1350, quatorze pessoas citadas entre oito apartamentos; 

no 1346 quatro moradores; no 1344  habitavam seis pessoas, no 1338 um casal,  

(....) no 1318 funcionava a empresa São José e o proprietário também alugava as 

outras salas num total de 47 pessoas; órgãos do Governo nessa rua: no 1312 era o 

Departamento Médico do Estado, no 1294 o Gabinete de Audiências do Vice-

Governador, no 1278 a Seção de Exames Periódicos, no 1260 Secretaria dos 

Negócios do Governo do Estado, no 1112 prédio em reforma que futuramente 

serviria para audiências do Vice-Governador, no 1050 residência do Major Rolim; 

entre o número 1391 ao 1437 e o número 478 abarcava um depósito de propriedade 

de Cássio Muniz, as seguintes informações foram arroladas também o nome do 

dono e do gerente dessa firma assim como o número de trabalhadores (150); no 

número 1367 morava uma família com quatro integrantes mais os seus nove 

inquilinos - destaca ainda a ignorância do senhoril quanto aos dados básicos como o 

nome completo; no 1361 morava uma família de três pessoas mais uma empregada; 

no 1353 residiam dois homens; no 1349 era a pensão Itália, propriedade de Augusto 

Ferreira Lamas e Antônio Quaresma Marques que alugavam quartos na ocasião e 

tinham dez inquilinos; no 1339 morava uma família de cinco integrantes; no 1337 

outra pensão com sete inquilinos; no 1329 o investigador não conseguiu coletar as 

informações; 1313 funcionava o Departamento Médico do Palácio do Governo.  
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 No fim deste extenso documento o policial fez uma avaliação negativa da 

atuação do setor que cadastrava as pensões e hotéis e ainda segundo ele, esses 

estabelecimentos eram “habitadas por elementos suspeitos, sob todos os aspectos” 

e, conforme vimos, eram os imigrantes que despertavam tal preocupação.       

De acordo com nossas investigações notamos uma grave irregularidade por 

parte do setor competente, no que diz respeito ao fichário das pensões, hotéis e 

similares, na zona por nós percorrida, o que dificulta enormemente nossos trabalhos, 

pois há casos dignos de atenção toda especial, por serem pensões etc., habitadas 

por elementos suspeitos, sob todos os aspectos. Notamos também certos depósitos 

instalados nas imediações da Sede do Governo, e já por nós mencionados, por se 

tratar de sério entrave aos serviços do Palácio, bem como visto sob outros ângulos, 

perigoso à sua segurança (vide Depósito Expresso Derby, Alameda Glette, n° 347) 

Anexo Croquis sobre o referido quarteirão.125
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CAPÍTULO V - A EFETIVA CONDIÇÃO DO INIMIGO MAIOR 

 

  

 A tomar o que era ensinado na Escola de Polícia de São Paulo o Partido 

Comunista no período representava um grande perigo para o capitalismo e para a 

ordem vigente. Em maio de 1954 Laudelino Abreu que redigiu o parecer citado 

abaixo, favorável à publicação do Manual de Polícia Política e Social, já mencionava 

a importância da obra ante o perigo do partido, assim como sua função para a 

atuação dessa Escola. 

 

(...) a necessidade do aperfeiçoamento dos organismos que devem 
enfrentar a propaganda comunista. A tarefa cabe, sem nehuma 
dúvida, aos organismos policiais, em grande parte. A Escola de 
Polícia de São Paulo, que exerce a alta missão do preparo do 
pessoal para as carreiras técnicas da policia civil, instituíu, como 
imperativo do momento, a Coletânea Acácio Nogueira. O professor 
Luiz Apolônio tem a sabedoria de experiência feita, porque militou, 
por vinte e cinco anos, na polícia civil do Estado, sempre no setor de 
ordem política e social. Conhece, como os que melhor os conhecem, 
a estratégia e tática do comunismo. (...) os ensinamentos dessa obra 
habilitarão, seguramente, os homens que se preparam para a luta 
contra o comunismo, na organização policial do Estado. (ABREU 
apud APOLÔNIO,1958, p. 10)  

 

 Assim,  o quer que fizessem ou declarassem,  todas as ações desse partido 

não passavam, para a lógica policialesca do poder autocrata, de estratégias para 

camuflar um real objetivo de instaurar a revolução comunista no país.  

 Por outro lado, os integrantes do Partido Comunista, assim como todas as 

outras organizações dos trabalhadores, naqueles idos da segunda metade dos anos 

de 1950, não escondiam suas atividades, confiantes na vigência dos direitos 

constitucionais e também nas prédicas do governo sobre a liberalização da crítica e 

do direito de organização. Essa  perspectiva é muito forte também na historiografia 

que sequer enfatiza a continuidade da vigência de todo o aparato legal repressivo 

que nunca fora anulado, pelo contrário, a promulgação de novas normas legais só 

fizeram acumular preceitos que norteavam a ação judicial. Desde a lei Gordo, até os 

preceitos de 1946, todos embasavam decisões jurídicas e justificavam a lógica 

repressiva do Estado e não foram abolidos pelo presidente JK. Até mesmo a Divisão 

de Polícia Política e Social (DPS), “após certa indefinição legal no ano de 1945”: 
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 (...) permanecerá ativa até a transferência da capital para Brasília, 
em 1960, quando suas atribuições são inicialmente transferidas para 
o estado da Guanabara, recém-criado, onde se constituirá, em 1962, 
um Departamento de Ordem Política e Social. (MATTOS, 2004) 

 

 Mas quanto ao PCB, qual era sua efetiva condição enquanto liderança ou 

vanguarda dos trabalhadores ,seria mesmo seu ideário a revolução, ou a queda do 

capitalismo, e neste sentido, representariam, de fato, uma ameaça à ordem? Os 

estudiosos sobre o  Partido indicam que, no período, o Partido Comunista Brasileiro 

(PCB) empenhava-se para que ocorresse o fortalecimento da burguesia nacional, 

pois avaliavam que uma revolução socialista não seria possível sem antes ocorrer a 

revolução burguesa. Era necessário, afirmavam, que o país superasse as 

características feudais que garantiam as  oligarquias rurais, muito poder político, 

conforme, por exemplo, afirmava Apolônio. Todavia a discussão sobre o caráter do 

desenvolvimento não reforça   as premissas, assim por exemplo, Caio Prado Júnior 

prova que o Brasil não passou pelo feudalismo. (PRADO JR., 1994)  

 A estratégia, portanto, era a de levar os trabalhadores a somar forças com a 

burguesia para que esta tivesse condições de promover a sua revolução, conforme 

ocorrera na Europa no período da revolução francesa e apenas em uma etapa 

posterior, colocarem-se as condições para uma revolução proletária. Portanto era 

latente o afastamento dessa agremiação de qualquer pespectiva de revolução de 

cunho socialista no país.  

 

O desevolvimento capitalista nacional é o elemento progressista por 
exelência da economia –era isso o que instruía a política comunista 
para o Brasil no final dos anos 1950. Tal desenvolvimento, em 
acréscimo, se aliava a aplicações estrangeiras. A queima de etapas 
das automobilística não significou um desembarque, em nossas 
virgens praias, de organização empresariais 100% alienigenas. Era 
só olhar para as raízes bem brasileiras nas sociedades de Willys, 
Mercedes, Volkswwagen , Simca-Vabis e Vemag para ver a 
burguesia bancando uma expansão sem precedentes. Até onde o 
PCB separou o desenvolvimento capitalista nacional das lutas 
sociais?(NEGRO, 2009, p.128)  

 

 Além disso, o  partido estava imerso em uma crise interna, iniciada a partir da 

divulgação do “relatório secreto” por Nikita Khrushtchov então secretário geral desse 

partido na União Soviética, no XX Congresso do Partido Comunista da União 
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Soviética (PCUS), em 1956. Documento que revelou os expurgos de membros do 

Comitê Central do Partido, muitos deles  fuzilados, presos, torturados e enviados 

para o exílio, assim como o genocídio de milhares de camponeses, praticado por 

Josef Stalin sob a justificativa da necessidade do planejamento econômico e da 

implantação dos Planos Quinquenais que deveriam organizar a economia Russa. 

Essa denúncia foi marcada também pela crítica do culto a  personalidade de Stalin 

assim como a defesa da coexistência pacífica entre dois sistemas econômicos e 

sociais antagônicos, ou seja o capitalismo e o “comunismo” gestando assim a do 

socialismo pela via pacífica. (CARVALHO, 2010) 

 

(...) O novo posicionamento da direção comunista defendia a 
conquista do poder através da seguinte orientação prática: “pela 
pressão pacífica das massas populares e de correntes nacinalistas; 
pela vitória da frente única  nacionalista; pela vitória da frente única 
nacionalista e democrática nos pleitod eleitorais; pela ressitência das 
massas populares unidas aos setores nacionalistas do Parlamento, 
das Forças Armadas e do Governo. Estas posições se aproximavam 
às do antigo grupo “renovador”, afastado anteriormente do Partido e, 
com isto se agravam as divergências entre a nova direção e o antigo 
Núcleo Dirigente, cada vez mais identificado com uma posição crítica 
em relação ao PCUS. Estas contradições se agravam após a 
realização do XXI Congresso, quando  Khrushtchov aprofundaria 
mais ainda suas posições reformistas, com repercussões sobre a 
direção do PCB devido à inegável liderança daquele partido sobre o 
moviemento comunista internacional. (PACHECO, p. 217-8) 

 

 A crise em que submergiu o PCB resultou no aprofundamento de 

divergências que ficarão bem visíveis no V Congresso realizado em 1960 e 

culminam na fragmentação de 1962, quando é criado o Partido Comunista do Brasil 

(PC do B), em contraposição ao antigo PCB. A grosso modo, essa cisão foi 

motivada por duas questões: a defesa do capital nacional frente abertura do 

mercado ao capital internacional, iniciada no governo JK e o posicionamento dele 

frente às lutas por melhores condições de vida devido ao alto nível da inflação 

econômica que estrangulava o poder aquisitivo dos trabalhadores naquela 

conjuntura.  

 O antigo PCB optou pela articulação de coalizão social, as Frentes Únicas, na 

defesa de um país anti-imperialista, anti-feudal, nacional e democrático, 

contrapondo-se aos ditames de uma burguesia que eles caracterizavam como sendo 

latifundiária, reacionária e conservadora, “(...) a suposta existência de resquícios 
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semi-feudais nas relações de trabalho no campo aliada à influência imperialista são 

vistas como as causas das enormes dificuldades sociais”. (CARVALHO, 2010, p. 90) 

O PCdoB recém-criado optou também pela coalização, pois não divergia do 

diagnóstico sobre a fragilidade da burguesia industriária que resultava também em 

uma classe operária incipiente, mas não abandona a proposta de uma revolução 

socialistas, embora momentaneamente adiada.  

Quando ao citado poder de vanguarda, a realidade vivenciada pelo Partido 

mostrava-se bem diferente. Os problemas internos aludidos acima eram da alçada 

direta de sua cúpula, mas repercutiam diretamente na militância de base, 

aprofundando também  as divergências e os antagonismos. Esses  militantes em 

momentos anteriores já haviam demonstrado sua insatisfação com a falta de 

percepção da cúpula sobre os problemas vivenciados pelos trabalhadores, 

particularmente no que diz respeito  às suas demandas por melhores condições de 

vida. Mais sensíveis pela própria inserção social que possuíam, muitas vezes 

consideravam que as discussões sobre revolução não eram tão importantes quanto 

analisar como resolver os problemas  cotidianos vivenciados pelos trabalhadores. 

Eles , por sua vez, de fato não apresentavam o perfil requerido para encetar uma 

revolução, por sua própria formação e origem. Em São Paulo a maior parte dos 

trabalhadores era imigrante ou  descendente, condição que tornava primordial lutar 

primeiro pela inclusão social e por garantias mínimas de sobrevivência. Mesmo os 

que eram denominados nacionais, eram oriundos em sua maioria das regiões das 

secas; migrantes nordestinos que chegavam na grande cidade em busca de 

qualquer emprego que lhes permitisse sobreviver e fugir da condição de 

miserabilidade em que se encontravam. Nessas condições, pensar se a revolução 

deveria ser socialistaou comunista, não deveria ser, de fato, sua preocupação maior. 

Aumentava as  evidências, do fato de que o PCB tinha que disputar a  vanguarda 

com o Partido Trabalhista Brasileiro, o famigerado PTB, criado no período da 

ditadura de Vargas exatamente para fazer frente à hegemonia daquele partido. E o 

PTB podia disputar eleições, eleger pessoas que defendessem os interesses mais 

imediatos dos trabalhadores,  era o que prometia. Essas  bases também eram 

disputadas por outros partidos menores, mas não menos importantes naquela 

conjuntura política,  que é um exemplo o Partido Social Progressista, fundado em 

1950 por Adhemar de Barros um dos políticos mais influentes em São Paulo. 

(SAMPAIO, 2005) 
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Não consideramos que a perspectiva dos integrantes do sistema de 

segurança nacional resultava apenas da paranoia persecutória que grassou entre os 

países aliados no período da Guerra Fria, aprofundada pela revolução cubana de 

1959. Além disso a região do caribe acumulou  diversas insurreições, no cume 

dessas conturbações podemos mencionar a sublevação que levou a libertação dos 

escravos e a fundação em 1804 da  primeira república negra, o Haiti. (SADER, 

2007) 

  Essa  rebeldia gerou o medo da cubanização latino-americana e uma 

investida maior dos Estados Unidos nesses países para impedir que ocorresse. 

Parece-nos, conforme apontam alguns autores, que a violenta ação contra a 

mobilização decorria das condições específicas vigentes no país que geraram um 

Estado inerentemente violento.  

Pois o que explica que as características vigentes na década de 1950 se 

aprofundam no segundo quartel desses anos e criam as condições para as práticas 

ditadoriais implantadas na década seguinte, já estavam postas desde o início da  

república, para não nos referirmos aos períodos anteriores de formação dessa 

nação? 

Ou seja, a perseguição ao PCB, a criminalização das demandas sociais, o 

cerceamento às liberdades constitucionais pela polícia paulista acompanhavam o 

que ocorria na esfera federal e em todo o país.  

 Em um país cujo capitalismo se manifesta de maneira atrófica, 

predominantemente agrário até aquele momento, com uma produção, mesmo a 

industrial, voltada para o exterior, dependente e subordinado ao capitalismo dos 

países centrais, não havia como o Estado se colocar  de forma democrática, mesmo 

que fosse a democracia burguesa. A constituição do capitalismo industrial se 

manifestava ultrarretardatária, se punha de forma lenta e sem entrar em contradição 

com a velha ordem.  

Nestas condições o que se verifica é que a burguesia industrial e urbana 

possui uma fragilidade que a impede de atuar na defesa de seus próprios interesses 

e que para sobreviver faz acordos com os setores dominantes oligárquicos, receosa 

das alianças com os trabalhadores que poderiam ajuda-la a superar os entraves ao 

seu próprio desenvolvimento. Nesta perspectiva, as modificações são realizadas 

“pelo alto” sem a participação da população;  
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Contudo, as transições sem um ideário de mudança, que na prática são gestadas 

pelos mesmos grupos dominantes. E, por isso, impeditivas de possíveis 

transformações que possibilitem a superação “do historicamente velho, (...) por 

sucessivas modernizações do arcaico...”. (COTRIM, 2000, p.11) Segundo Chasin a 

perpetuação dessa lógica denuncia a conotação autocrática de nossa formação do  

estado brasileiro. O que se assemelha ao que aponta Lampedusa sobre o  estado 

italiano em sua obra O Gattopardo: “vamos mudar tudo para que fique tudo como se 

encontrava”. (LAMPEDUSA, 2000) 

 Os estudiosos indicam que a concepção de Estado moderno de cunho 

democrático - liberal já se manifesta restrito apenas ao plano da idealidade como 

aponta Marx, quando ainda defendia a existência do Estado como mediador da vida 

em sociedade, tal perspectiva, no entanto foi superada no percurso de sua vida.  

 

O elemento democrático (...) admitindo apenas como elemento 
formal em um organismo estatal que é somente formalismo Estatal 
(...), como elemento “particular”, sua “forma racional” (passa a ser 
assumida não enquanto tal, mas como) a domesticação, a 
acomodação uma forma na qual ele não mostra a peculiaridade de 
sua essência, ou seja, entra apenas como princípio formal. (MARX, 
2005, p.130) 

 

Através da concepção marxiana, Chasin questiona a concretização da 

democracia (liberal) no Brasil afirmando que esta não se efetivou, dadas as 

características do desenvolvimento capitalista brasileiro que em sua forma  

hipertardia, subordinada e dependente, é liderada por uma burguesia igualmente 

conservadora e incapaz de romper com o passado que mantém atrófico em seu 

desenvolvimento nacional. Voltada apenas para a defesa dos interesses de 

segmentos de classe assume o estado sem perpassar pela via clássica das 

revoluções burguesas e o subordina a seus interesses privados, não havendo a 

defesa da coisa pública. A privatização da coisa pública configura a autocracia na 

qual o poder centralizado subsume a participação das instituições que garantiriam a 

vigência da democracia, seja nos períodos ditos democráticos em que esta lógica é 

respaldada pela Constituição, ou seja, nas ditaduras (Estado Novo e ditadura militar) 
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nas quais as renovações são feitas sob a batuta dos militares, caracterizando-se 

assim o bonapartismo.126 

Nesta condição, esta classe, no limiar das necessidades de promover 

reformas impostas pelo próprio desenvolvimento do capitalismo, mantém os 

enclaves autoritários vigentes nos períodos de ditaduras bonapartistas, consolidando 

a autocracia.  

 

Longe ficamos do preceito que as leis são a exteriorização das 
vontades dos indivíduos como um corpo único, isto é, cidadãos 
fazendo as leis e se reconhecendo nelas. As leis coagem 
arbitrariamente indivíduos, porque impostas de cima para baixo e 
apenas vigendo conforme a lógica da dominação que expressa uma 
categoria social cuja potência auto-reprodutiva do capital é 
extremamente restringida, uma burguesia que é incapaz de exercer 
sua hegemonia e, com isso, incorporar e representar efetivamente os 
interesses das demais categorias sociais numa dinâmica própria. 
(VIEIRA, 2005, p.14-5) 
 
Aqui nunca criou raiz a democracia liberal ou o liberalismo 
democrático dos proprietários, tanto que estes, ao longo de toda a 
história sempre têm arrematado o cinturão de ferro entre a sociedade 
civil e sociedade política com a dura fivela autocrática. (CHASIN, 
1985, p. 228) 

 

Essa premissa, contudo não coaduna com a defesa da propriedade privada 

tão marcante em nossa sociedade. (SCHWARZ, 1999) 

Na mesma lógica de Chasin são as análises de Florestan Fernandes, (2006) 

a propósito da especificidade da burguesia em nosso país, que, por sua 

incompletude, não consegue ser precursora das mudanças radicais possibilitadas 

pela ruptura com a antiga ordem dominante, com o apoio dos segmentos populares. 

Pelo contrário, suas características são as de reagir com violência e opressão a 

qualquer possibilidade de transformação social, resultando na convergência de uma 

finalidade que se resume na arregimentação de interesses egoísticos. Assim as 

                                                 
126

Termo cunhado por Marx em análise sobre a natureza da dominação autocrática-burguesa durante 
o governo de Napoleão III na França refere-se à hegemonia de segmentos da burguesia sobre o 
Estado, mas de forma indireta, respaldada por militares. Assumindo o poder em nome da 
representação de todas as classes sociais, na prática investem na instituição de mecanismos de 
repressão, mantendo reprimidas as demandas sociais que não se coadunam com os interesses dos 
segmentos dominantes. Autores como Florestan Fernandes (2006), Martins (1977), Chasin (2000), 
Rago Filho (2004), entre outros, procedem à apreensão desta categoria analítica para configurar o 
período de ditadura militar no Brasil, iniciada em 1964, dado o domínio indireto da burguesia nacional 
sob a figura dos militares, que em nome do desenvolvimento nacional, construíram um aparato 
repressivo violento para conter as demandas populares. MARTINS, C. Estevan. Capitalismo de 
Estado e modelo político no Brasil. Rio de Janeiro: Graal, 1977. 
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decisões que esta burguesia, ou pequenos segmentos dela, possuem  acesso ao 

poder, desempenha no Estado, beneficiam apenas suas aspirações particulares em 

detrimento do bem público, definindo-se o caráter do Estado. 

 

A dominação burguesa revela-se à história, então sob seus traços 
irredutíveis e essenciais, que explicam as “virtudes e os defeitos” e 
as “realizações históricas” da burguesia. A sua inflexibilidade e a sua 
decisão para empregar a violência institucionalizada na defesa de 
interesses materiais privados, de fins políticos particularistas, e sua 
coragem de identificar-se com formas autocráticas de autodefesa e 
de autoprivilegiamento. (FLORESTAN, 2006, p.45) 

 

Nossa burguesia que detém o controle do processo produtivo, não se 

manifesta como paladina da transformação, depende dos subsídios do governo. 

Sem condições de reinvestir, esta se põe historicamente inconclusa, dependente do 

capital internacional, frente ao qual se põe de forma subordinada. Principalmente 

neste momento da década de 50, com a forte internacionalização da economia 

brasileira e com a redefinição dos segmentos da burguesia brasileira se associando, 

mudando de ramo ou lutando pelos seus interesses privatistas. Assim conforme 

Antonio Luigi Negro o operariado não estava em uma contraposição ideológica dos 

industriais: 

 

Nos anos 1950 e 1960, os industriais eram opostos aos sindicatos, 
mas não eram cúmplices e beneficiários permanentes de uma 
política econômica antioperária. Sabendo que bons salários não 
eram tudo, vendiam caro o ingresso do trabalhador na firma 
“moderna” inserindo-o numa relação de reciprocidade que, a um só 
tempo, o colocava em dívida com a “companhia” e lhe oferecia a 
conquista da dignidade. Nesse sentido, no lugar de apenas controlar 
e cobrar, também positivaram aspectos da cultura operária: a 
afirmação do jovem solteiro ou a chefia do pai-provedor, o valor dado 
à família e à casa própria, a diversidade das origens étnicas, a 
devoção da crença (católica, claro) e a suposta “cordialidade” de 
seus modos. Enalteceram, ainda mais, tanto o trabalho braçal como 
as trajetórias de vida dos seus modos. Enalteceram, ainda mais, 
tanto o trabalho braçal como as trajetórias de vida dos seus 
empregados, deitando elogios sobre sua vontade de aprender, 
versatilidade e disposição para trabalhar “no duro”. (NEGRO, 2004, 
p. 309) 

 
 Para Chasin o caráter desse capitalismo é o da atrofia, à semelhança de 

outros pesquisadores que ressaltam os horizontes estreitos e as limitações de 
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autorreprodução do capitalismo no Brasil.127 O projeto nacional era concebido sem 

a incorporação das categorias sociais subalternas. As transformações sociais são 

encaradas como temor e ameaça. Neste sentido: 

 

Uma sociedade cujo desenvolvimento das forças produtivas 
capitalistas é hipertardio, a fragilidade da burguesia torna-a incapaz 
de proceder à necessária revolução burguesa, rompendo com a 
dominação de classe oligárquica, com o apoio, mesmo que 
momentâneo, dos segmentos populares. Tal fragilidade resulta em 
que, nos momentos em que se põe o imperativo da renovação das 
forças produtivas, tais segmentos fazem um momento contrário, 
compondo com tais forças oligárquicas, às quais fazem concessões. 
Além disto, necessitam manter os segmentos populares excluídos do 
poder de decisão, assim como reprimidos em suas demandas sociais 
que, em momentos como tais, tenderão a se acirrar dadas as 
consequências em termos de condições de trabalho, da renovação 
do parque tecnológico. Assim apoiam-se nas forças militares. 
Configura-se assim, no dizer destes autores, uma burguesia 
autocrática e um congênere Estado bonapartista nos períodos 
ditatoriais. (VIEIRA, 1998) 

 

 

Esta conotação autocrática a que se refere o autor me parece ficar ainda mais 

clara quando observamos, a partir da documentação, a atuação dos órgãos 

repressores que atuam nesse período considerado como um ícone da democracia, 

pois que outra conotação teria uma institucionalidade de tal monta?  

 Estas características da atuação da burguesia brasileira resultante dessa 

particular objetivação do capital (FILHO apud ASSUNÇÃO, 1999) configura a base 

do pensamento conservador brasileiro. No interior destas discussões havia 

fundamentalmente duas correntes: que defendiam a industrialização (Golbery) e 

outra voltada aos interesses de classe dos latifundiários (integralismo), além de 

uma terceira que combinava as anteriores. Os pensadores conservadores 

defendiam os valores de um Estado forte e centralizador (ASSUNÇÃO; FILHO, 

1999, 1998) Desde os anos 50 o General Golbery do Couto e Silva já falava sobre 

a importância da consolidação de uma rede de informação para neutralizar o 

inimigo interno, isso porque ele auxiliou na fundamentação teórica da Escola 

Superior de Guerra (ESG) cujos estudos eram arregimentados nos seguintes 

temas: Guerra, Sociedade, Nação, Estado, Desenvolvimento e Geopolítica. Vânia 

Noeli Ferreira de Assunção em seu estudo sobre o pensamento militar afirma ter  

                                                 
127

 Caio Prado e Florestan Fernandes, por exemplo. 
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como mentor, o ideólogo Oliveira Vianna. Ele por sua vez foi um dos seus 

expoentes do conservadorismo brasileiro, analisando os problemas do 

desenvolvimento do país a partir da concepção de que este possuía sua geografia 

vasta e desagregadora. A população era vista como incapacitada para o exercício 

da vida política em decorrência de nossa heterogeneidade étnica e social. Para 

este mesmo autor a fragmentação e a dispersão das camadas num território 

imenso, impossibilitavam a articulação dessas partes, bastando para solucionar o 

problema a constituição de um mercado interno, um sistema de transporte e 

comunicação consistentes. 

 

A geografia brasileira, de tão grandes dimensões, era também um 
fator desagregador, a contribuir para a ausência de solidariedade 
social, dada sua ação centrífuga. É o espaço geográfico que propicia 
a figura paradigmática da nacionalidade, segundo Oliveira Vianna. O 
movimento oscilatório entre centralização e descentralização reflete 
a necessidade de conciliação entre o princípio de unidade do poder 
político e a tendência desagregadora e regionalista, num vasto 
território pobre de circulação e de organização política. O federalismo 
republicano, nessas condições, retirava do centro seu poder 
centrípeto, acabando por liberar as disputas locais de clãs, grupos, 
facções. Assim sendo, a descentralização provoca o aprofundamento 
dos elementos negativos dispersivos e centrífugos. E mais grave isto 
ficava quando surgiam no cenário novas forças (industriais, 
operários, imigrantes) que escapavam ao controle do mundo rural. 
(ASSUNÇÃO, 1999, p. 32) 

 

Oliveira Vianna era chamado de “mestre” por Golbery, pois ele o estimava 

muito.    Como ressaltou a autora, Vânia Noeli Ferreira de Assunção, Oliveira Viana 

reivindicava a herança conservadora. Esse debate enfatiza ainda a autora, que fora 

matizado por diversos posicionamentos políticos. A partir da década de 50, Golbery 

volta-se para a guerra revolucionária com vistas ao inimigo interno. Góis Monteiro 

apontava, já na década de 30, para a importância da distinção entre a defesa 

nacional para a agressão externa e a segurança interna, o que revela o momento 

da transformação da natureza do inimigo.  

 

Há que destacar, em relação a isso, dois aspectos: em primeiro 
lugar, a inovadora preocupação com a “ordem interna e a unidade da 
pátria” num momento em que as doutrinas militares preocupavam-se 
da defesa nacional contra uma agressão externa. Em segundo lugar, 
e isso relativiza o aspecto anterior, note-se que o texto foi escrito no 
início dos anos 30, portanto bem antes da Segunda Guerra Mundial 
e da guerra fria subseqüente, que tantas implicações trouxe no 
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campo das doutrinas das Forças Armadas. Mas a qualidade nova de 
seu pensamento - a distinção clara entre defesa nacional e 
segurança interna e a identificação como inimigo dos próprios 
compatriotas indispostos com o regime e seu programa - não pode 
ser obliterada. Já se ressaltou que, na doutrina da ESG, “o tema da 
Segurança Nacional como conceito abrangente de garantia a ser 
proporcionada em especial pelo Estado ao cidadão e ao conjunto da 
nação por ações econômicas, psicossociais, militares e políticas, 
encontra suas raízes em Góes Monteiro”. (ASSUNÇÃO, 1999, p.35) 

 

Os intelectuais da ESG, incluindo Golbery, analisavam a sociedade da 

seguinte perspectiva: como o homem que é um ser egoísta em convivência na 

sociedade tem que renunciar à sua vontade em beneficio do bem geral. As leis e 

convenções são produtos da evolução do homem. Os conflitos e contradições são 

vistos como uma doença cujo tratamento é a repressão. Assim: 

 

A noção de sociedade da ESG apresentava acentuados traços 
hobbesianos. O homem é visto como um ser egoísta que, para 
conviver com outros homens em sociedade, precisa renunciar 
parcialmente à sua própria vontade em benefício do bem geral. A 
sociedade, regulada por leis e convenções, resulta de um pacto 
artificial, pelo qual o homem abdica de sua liberdade em favor do 
Estado, em troca da garantia de proteção e segurança. 
(ASSUNÇÃO, 1999, p. 46) 

 

Contestações ou qualquer tipo de mudança devem ser controlados, com 

ênfase no inimigo interno. A concepção de Estado vinculava-se a um poder nacional, 

uno e indivisível. A objetivação da nação estaria no pleno desenvolvimento do 

capitalismo e na segurança nacional fora de qualquer possibilidade de 

transformação social. Tudo mediado pela limitação das liberdades individuais e a 

prevalência da expressão militar em detrimento das expressões partidárias e dos 

três poderes executivo, legislativo e judiciário, “com isso, pretendia-se eliminar as 

idéias de conflito e de contradição, vistos como elementos de desagregação, a fim 

de afirmar a integração e harmonização das classes”. (ASSUNÇÂO, 1999, p.47) 

Para esse filósofo caberia ao Estado a garantia da ordem social, regida por 

um contrato que regulamentaria os conflitos, a liberdade é um bem que “abrimos 

mão” para que haja uma organização da sociedade, portanto defendia o Estado 

absoluto e forte cujo o monopólio da violência teve de se restringir ao governo, 

todavia, tal organização pressupunha o medo: 
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Mas esse Estado hobbesiano continua marcado pelo medo. Veja-se 
a capa da primeira edição do Leviatã (1651), que mostra um 
príncipe, cuja armadura é feita de escamas que são os seus súditos, 
brandindo ameaçadora espada. Ou veja-se o próprio nome, 
“Leviatã”, que é de um monstro bíblico, que aparece no Livro de Jó. 
Hobbes diz: o soberano governa pelo temor (awe) que inflige a seus 
súditos. Porque, sem medo, ninguém abriria mão de toda a liberdade 
que tem naturalmente; se não temesse a morte violenta, que homem 
renunciaria ao direito que possui, por natureza, a todos os bens e 
corpos? (RIBEIRO, 2008, p. 71) 

  

A política de Segurança Nacional proporcionaria o desenvolvimento, pois a 

Doutrina Segurança Nacional atribuía ao Estado o papel de regulador do processo 

econômico. E esses aspectos impulsionariam a mobilização do capital interno e 

externo na orientação e condução do Estado e do desenvolvimento do país.  

 

Havia, portanto, preocupação com a prática do empresariado de 
realizar uma super-exploração do trabalho, cujo resultado era a 
ampliação das condições de pobreza e a insatisfação, utilizáveis pelo 
comunismo insidioso. Não obstante, as ressalvas às práticas do 
empresariado não implicam, em absoluto, o questionamento da 
propriedade privada. (ASSUNÇÃO, 1999, p. 55) 

 
 

A crítica ao liberalismo não estava, portanto, na propriedade privada, mas nos 

interesses particulares do empresariado em detrimento à nação: 

 

 Havia que aliar-se ao empresariado, sob a égide do mesmo projeto 

nacional indicador de investimentos. Sindicatos patronais, 
federações e institutos burgueses deveriam estar integrados no 
sistema de desenvolvimento nacional. (ASSUNÇÃO, 1999, p. 56) 
 

 
Não concebiam a possibilidade de fazer avançar o capitalismo brasileiro sem 

a participação do capital externo. A preponderância da política de segurança em 

relação à de desenvolvimento era uma situação circunstancial.  

 

Aqueles que se mobilizaram em geral se deparavam com a aliança 
empresarial-policial. Esta se notabilizou por sua invariável atitude de 
sabotar e cindir experiências e precisos, fossem frágeis ou 
incipientes. Reconhecendo o poder de fogo esta aliança, foi feita a 
revisão das ênfases tanto na origem rural do operariado brasileiro 
quanto nas escolhas de seus de seus líderes atuantes na Grande 
Política. A pesquisa nos guardados da polícia e dos industriais 
forneceu um eixo para o período 1945-1968: divisamos um 
sindicalismo trabalhismo profundamente influenciados pelo PCB, ou 
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pela aliança PTB-PCB. Havia energia, vontade, identidade, sutilezas 
e estratégias – a partir dos locais de trabalho. Podemos assim deixar 
de lado a teoria do sindicalismo populista. (NEGRO, 2005, p, 305.) 

  

 

Desde 1958, a interpenetração da geopolítica nas questões militares para a 

garantia da sobrevivência do Estado e preservação da nação, instituía como um 

importante campo de estudo do Estado para a orientação de seus objetivos nas 

relações internacionais.  

A atuação do general Golbery do Couto e Silva foi posta a serviço da 

construção de uma ideologia voltada para as resoluções conservadoras sobre a 

realidade brasileira. Seu pensamento fundamenta-se, conforme Assunção nos 

escrito de Hobbes (o filósofo do “Grande Medo”) seu temor era que a civilização 

cristã-ocidental desaparecesse. A constituição do Estado relaciona-se à 

consolidação do capitalismo. Fundamentava sua análise nos ensinamentos desse 

filósofo, para quem o ser humano, em sua essência mesquinha, interesseira e 

egoísta gerou a insegurança, com isso houve a necessidade da delegação de 

poderes excepcionais com a finalidade da sobrevivência e segurança.  

 

Além do mais, pode-se chamar o general de continuador do filósofo 
do medo, pelo qual ele também se deixou dominar. Segundo 
Ferreira, é o temor de que a civilização cristã-ocidental desapareça 
“que inspira o pensamento do gen. Golbery; e de tal forma se faz 
sentir a presença desse elemento irracional nas páginas introdutórias 
que se poderia dizer que o conceito de Segurança Nacional 
desenvolvido na Geopolítica do Brasil nele se baseia, embora acuse 
Hobbes de haver-se deixado dominar pelo medo” (Ferreira, 
1984:586). Deveríamos acrescentar que esse temor também se 
refere a qualquer elemento atentatório à segurança do Estado. 
(ASSUNÇÃO, 1999, p. 62) 

 

 Esse general destacava a importância da defesa do nacionalismo verdadeiro 

crítica ao comunismo, internacionalismo, ao materialismo e ao pensamento 

anticristão. Influenciado pela interpretação da sociedade como um organismo, o 

desenvolvimento expressava a sobrevivência desse organismo (sociedade); o que 

atrapalhava eram as doenças (mudanças, revoltas, comunismo). Neste sentido, fica 

explícita a defesa de uma sociedade pautada nos preceitos de homogeneização 

cultural e social: capitalista, ocidental e cristã, (ASSUNÇÃO, 2005) e excludente. 

Nesse sentido: 
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(...) a estratégia da guerra fria é necessariamente mundial, envolve e 
busca envolver todo o planeta. A estratégia do bloco comuno-
soviético é dúplice: “a dos povos não-ocidentais, aos quais busca 
atrair para a sua órbita; e a do próprio mundo ocidental, onde busca 
espalhar a cizânia, a desconfiança e o caos, enfraquecendo-o e 
dissociando-o com a sua pregação antiamericanista, anticapitalista, 
anticristã, materialista e demagógica.” Um exemplo desta última é a 
própria América do Sul da Argentina peronista que à época 
encontrava-se, “também, sob a cínica ofensiva do comunismo 
desagregador e pervicaz” (GB:237-238).Também aqui as maiores 
desvantagens são ocidentais. Por um lado, porque lhe é mais difícil 
que para os comunistas “variar bruscamente de atitude, sob pena de 
desprestígio à face do mundo todo, quebra da boa vontade dos 
neutros, enfraquecimento de alianças duramente conseguidas, 
restrições à própria unidade de vistas e de propósitos em seu seio” 
(GB:237). Por outro lado, porque, o ocidente homogeneizado é “uma 
sociedade democrática, aberta à infiltração da propaganda inimiga e 
que, respeitando a consciência do indivíduo e a dignidade da pessoa 
humana, não pode reprimir com eficácia a atuação desagregadora 
da quinta-coluna soviética, dos simpatizantes e dos teleguiados 
comunistas” (GB:237). (ASSUNÇÃO, 1999, p.119-20) 

 

 O já citado manual de Pestana possui a mesma linha de raciocínio, revelando 

a absorção deste ideário para a formação da repressão política da policia, 

particularmente no item que trata de vários aspectos que envolvem as funções da 

Secretaria de Segurança Pública no Estado de São Paulo. No item intitulado Polícia, 

ele apresenta, primeiro, os motivos que levaram as sociedades a adotarem esse tipo 

de organização como uma característica constitutiva do Estado. A seguir fala sobre 

a polícia como disciplinadora dos choques de interesses dessa vida comum e o 

surgimento da legislação do direito como reguladores da ordem vigente, daí a 

necessidade da formação e da especialização das autoridades, como agentes da 

ordem pública e da preservação dos bens sociais (PESTANA, 1959,p.37), ou seja, a 

propriedade privada.  

 

A Polícia apareceu quando se organizaram os primeiros 
aglomerados humanos. O homem, vivendo isolado, sòzinho (sic), 
podia agir livremente, sem limitação alguma a seus atos. A sua 
natureza, entretanto, levou-o a viver em sociedade, surgindo, 
inevitàvelmente (sic), choques de interêsses (sic) dessa vida em 
comum. Tornou-se, assim, necessário, disciplinar a atividade de 
cada qual, por forma a se satisfazerem-se num conjunto harmônico, 
as necessidades comuns e os interêsses (sic) individuais. Essa 
disciplina, conjunto de normas, é o que chamamos Direito. Para 
tutelar esse Direito, as sociedades organizaram o Estado, 
repudiando a justiça de mão própria. O Estado assumiu a defesa da 
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autoridade e ordem pública, passou a administrar justiça e, com o 
desenvolvimento da civilização, ampliou seu campo de atividades, 
conservando sempre como função principal e de manter a ordem, a 
segurança e preservar os bens sociais. A instituição incumbida de 
exercer essas funções importantes chama-se Polícia. (PESTANA, 
1959, p. 37) 

 

Define os procedimentos do Estado por meio da polícia como o bem portador 

da decisão de banimento dos nódulos do mal que infectaria o sistema. Para a 

consumação dessa atribuição surgiram duas polícias: repressivas, para a supressão 

do ato considerado criminoso e preventivo na vigilância exacerbada contra qualquer 

manifestação contrária as prédicas do governo.  

 

O Estado tem por finalidade realizar o bem comum. Mas, a 
consecução do bem, antes de mais nada, exige o afastamento de 
seu oposto, que é o mal –a infração penal. Êsse (sic) combate ao 
crime pode ser feito pela Polícia, em dois momentos, conforme se 
trate de um mal futuro, a que deva obviar, ou de um mal consumado, 
que se tenha de reprimir. Daí, a ação policial se dividir em ação 
preventiva e ação repressiva. (PESTANA,1959, p. 48) 

 

 Para perpetuar o estado de coisas, é necessário um estado capaz de conter 

as expectativas de participação inerente à condição societária e também as 

expectativas de atendimento às demandas de acesso aos benefícios sociais. 

Desse modo o caráter violento do Estado no Brasil se perpetua ao longo deste 

período e que se evidencia a partir da articulação entre as polícias políticas e as 

polícias voltadas para a repressão ao crime comum, configurando a manifestação 

de um Estado autocrático cuja relação com a sociedade que integra é 

inerentemente violenta. (VIEIRA, 2005) 

 

 

5.1 - Dos abusos da legalidade 

 

 Eram comuns as denúncias dos excessos cometidos pelos policiais, tanto os 

da Força Pública quanto os da Polícia Civil, críticas estas que vinham da imprensa, 

de deputados e de organizações sociais. Os abusos não se restringem ao período 

analisado, conforme já apontam autores que analisam matérias semelhantes. Um 
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destes, a já citada Battibugli, também encontrou evidências de abusos de autoridade 

no período anterior, conforme explicita a citação abaixo: 

 

Exemplo de arbitrariedade policial está em matéria de jornal de 1949, 
a qual criticou duramente os métodos científicos de policiais boçais, 
sádicos para arrancar a confissão de um delinqüente, substituindo a 
argúcia pela borracha e a habilidade pela tortura. Como tipos de 
torturas aplicadas na época, o jornal destaca as pontas de charuto 
aceso, surras de chicote de arame, choques elétricos e 
espancamentos (...). Essas críticas foram publicadas por ocasião da 
visita de um juiz corregedor ao Departamento de Investigações (DI) 
para apurar denúncias de tortura a um detido. Para surpresa do juiz 
e da imprensa, o preso simplesmente desaparecera. O delegado 
Humberto Morais Novais declarou à imprensa que, de fato, 
espancara, ou melhor, mandara espancar o preso e assim 
continuaria a fazê-lo, pois nos EUA é assim que faz a polícia. 
(BATTIBUGLI, 2006, p. 23)  

 

 A denúncia referida pela autora partira de um jornal, A Noite e a matéria 

tratava do espancamento de uma pessoa que estava sob a custódia do Estado, ou 

seja, em princípio, protegida pela legislação que proibia o uso desses métodos.  

As denúncias sobre tais arbitrariedades partiam de várias fontes e, como 

sempre, eram monitoradas pelos agentes da repressão que cuidaram de guardar as 

provas das atitudes contra o Estado, o que nos dá a possibilidade do conhecimento 

sobre o assunto nos dias de hoje.  Muitas delas partiram de deputados, a quem a 

população atingida se dirigia em busca de coibir tais arbitrariedades e sua 

congênere impunidade.  

Por exemplo, em 1952, o deputado Menotti Del Picchia, apontou as ações 

violentas praticadas no interior do estado pelos agentes do DOPS contra pessoas 

que estavam em um comício. Segundo ele, os policiais agiram compactuados com o 

Partido Social Progressista (PSP), o que foi negado em pronunciamento oficial da 

Secretaria da Segurança Pública. Coincidentemente no mesmo período Adhemar de 

Barros, fundador do Partido, se preparava para disputar as eleições para prefeito de 

São Paulo, que se realizariam em 1957 e que o elegeram para um mandato que 

durou até 1961, após ter sido interventor federal no período de 1938 a 1941.  

 Anos depois, em 1955, outro deputado da mesma câmara - Bento Dias 

Gonzaga-, batia na mesma tecla afirmando que a insegurança da cidade São Paulo 

era resultado de ações arbitrárias exercidas pelos agentes policiais perpetradas, 

portanto, pelo poder público.  
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a população de São Paulo não possuía segurança, não devido aos 
delinqüentes, mas às arbitrariedades da própria polícia. Gonzaga 
explicitou a relação entre abuso de poder e insegurança, de um lado; 
e entre abuso de poder e corrupção, de outro, pois se a própria 
instituição, responsável pela manutenção da ordem fosse violenta e 
corrupta, contribuiria para o aumento da sensação de insegurança 
social. (BATTIBUGLI 2006, p.27) 

 

 Nem mesmo medidas de modernização da polícia paulista foram capazes de 

mudar as atitudes dos policiais, atesta a autora, pois as torturas continuaram a ser 

utilizadas nas delegacias.  

 

O deputado Farabulini Júnior denunciou, em 1958, que a Polícia Civil 
utilizava-se de métodos bárbaros para arrancar confissões, como o 
pau de arara e choques. O deputado apresentou fatos revelados por 
vítimas de diversas delegacias distritais da capital, e, para ilustrá-las, 
citou como exemplo o fato de um cidadão ter denunciado um assalto 
a seu estabelecimento, acusando três encanadores do 
Departamento de Água e Esgoto (DAE), que foram detidos pela 
polícia no Departamento de Investigações (DI) onde teriam sofrido 
torturas. (BATTIBUGLI, 2006, p. 27) 

 

A cidade se desenvolvia na mesma proporção em que cresciam os casos de 

violência social decorrentes de atos de contravenção promovidos por indivíduos, o 

que caracterizava o denominado crime comum que, assim se distinguia do que era 

considerado crime político.128  

Um extenso debate entre as autoridades competentes e personalidades civis, 

devidamente registrado pela imprensa e resgatado por Battibugli, demonstra os 

impasses do governo para encontrar soluções para o problema.  

Nesse sentido o então governador Jânio Quadros (31/01/1955 a 31/01/1959), 

em 1958, prometia ampliar o aparato policial, enquanto tomava medidas 

administrativas nos momentos em que a incompetência do Estado ficava mais clara, 

como no caso de fuga de presos, por exemplo.  

 

                                                 
128

 "No Brasil dos anos 50, houve um aumento considerável dos crimes contra o patrimônio, como 
furtos e roubos. Em São Paulo, entre 1949 e 1956, houve um aumento de 355% na instauração 
inquéritos policiais de roubos e de 30% nos inquéritos de furto no Departamento de Investigação. Em 
1955, matéria de jornal dizia ser necessária uma reforma na polícia, por não conseguir acompanhar o 
crescimento da cidade, o que a tornava insegura" Informações coletadas em artigos dos Jornais: 
Jornal Diário de São Paulo 27 de agosto de 1955, Última Hora 24, 25 e 31 de julho de 1958. In: 
BATTIBUGLI, p. 30-31. 
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Para combater o aumento da criminalidade, recorria-se à promessa 
de mais homens e carros na polícia, como o fez Benedito de 
Carvalho Veras, ex-diretor do Departamento de Investigações, ao ser 
nomeado secretário da SSP, em julho de 1958. Carvalho Veras foi 
nomeado em substituição à Ataliba Leonel, que se exonerou, entre 
outros fatores, devido à fuga de um preso chamado Promessinha, do 
DI. (BATTIBUGLI, 2006, p. 31) 

  

Em 1958 Benedito de Carvalho Véras, Diretor do Departamento de 

Investigação, apontava em seu pronunciamento que tais problemas eram sociais e 

que advinham do próprio desenvolvimento urbano, ou seja, “fatores como falta de 

transporte, alimentação e assistência social: são dramas que não podem mesmo 

terminar tão cedo. É contingência do processo. São Paulo é uma cidade que cresce 

assustadoramente. O problema da delinqüência (sic) é norma”.129 Um ano depois 

Véras foi nomeado Secretário da Segurança Pública de São Paulo. (PESTANA, 

1959, p. 77) 

A estas contravenções se somavam os denominados problemas políticos, 

contra os quais todo o aparato civil e militar se mobilizava embora para combatê-los 

houvesse órgãos específicos. Segundo Pestana em São Paulo desde 1906 quando 

Washington Luís Pereira de Souza na gestão da Secretária de Justiça e Segurança 

Pública instituiu o Corpo de Investigadores que funcionou, no início com poucos 

recursos humanos e instabilidade no ambiente de trabalho. Esta corporação tinha 

como encargo orientar “as investigações de crimes que, dia a dia, se multiplicavam, 

tanto na Capital, como no interior do Estado. Com o intento de preencher essa 

lacuna, o Secretário confiou a uma autoridade policial o comando dêsse (sic) 

serviço”. (PESTANA, 1955, p.152) 

Este destacamento era orientado pela 4ª Divisão Policial ou Departamento de 

Investigação (DI)130 embora já houvesse órgãos similares desde os primeiros anos 

da nascente república, em 1904 como o Corpo Auxiliar incumbido  de aprimorar as 

investigações policiais. 

                                                 
129

 APESP, DOPS, 50-D-18, Pasta 8. Última Hora, 31 de jul. de 1958. IN: Idem, Ibidem. 
130

 Este departamento era constituído por: Chefia do Departamento de Investigações, Delegado 
Assistente da Chefia, Cartório Central, Chefia Geral dos Investigadores, Secção burocrática. 
Delegacias Especializadas: 1- Segurança Pessoal; 2- Investigações sôbre (sic) Roubos; 3- 
Investigadores sôbre (sic) Furtos, Serviço de Registro Geral e Furtos de Animais; 4- Investigações 
sôbre (sic) Incêndios e Danos; 5- Investigações sôbre Falsificações e Defraudações; 6- Fiscalização 
de Costumes; 7- Fiscalização sôbre (sic) Jogos; 8- Vigilância e Capturas; 9- Repressão à Vadiagem. 
Secção de Contravenções Penais. Plantão do Departamento de Investigações. Divisão de Diversões 
Públicas. Secção de Sindicância e Processos Administrativos. Serviço de Hotéis e Domésticos. 
Serviço de Identificação. Recolhimento de Presos. Tipografia. Cf. PESTANA, p. 155-156. 
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Por decreto de 22 de fevereiro de 1909, foi o dr. Rafael Cantinho 
Filho, então Delegado de Polícia de Jaboticabal, nomeado primeiro 
suplente do 2º delegado Auxiliar, para dar cumprimento à árdua 
missão. Instalada em pequena sala do prédio da Secretária da 
Justiça, com pequeno número de auxiliares, a secção remodelada 
iniciou a elaboração de prontuários e a publicação de uma lista de 
criminosos foragidos.  A 20 de outubro de 1901, foi o dr. Cantinho 
Filho substituído pelo dr. Teófilo de Moraes Nóbrega, 4º Delegado 
Auxiliar. Sob a direção das mencionadas autoridade, a repartição se 
engrandeceu, cooperando para o desenvolvimento e satisfatório 
resultado das diligências policiais. (PESTANA, 1959, p. 53) 

 

Em 1910, esta organização passou a ser chamada de Gabinete de 

Investigações e Capturas “desdobrando-se a sua atividade através de várias 

investigações, conducentes à descoberta de crimes misteriosos e à captura de 

delinqüentes (sic) de tôda (sic) espécie”. (PESTANA, 1959, p.155) 

O Chefe dos Investigadores tinham a incumbência de fazer cumprir as ordens 

dos superiores; distribuir os investigadores pelas delegacias especializadas de 

acordo com o delegado auxiliar; expedir os memorandos de serviços extraordinários; 

organizar a escala de prontidão em casos de emergências, encaminhando os 

investigadores ao DOPS, à 1ª Delegacia Auxiliar ou ao Serviço de Proteção e 

Previdência; comunicar as irregularidades ao chefe do departamento; organizar 

arquivos de investigação policial.    

 Conforme vimos, em 1951 a cidade de São Paulo foi repartida em pequenos 

trechos distritais, as denominadas subdelegacias chefiados por um delegado 

circunscricional.  

Todavia, as ações de seus subordinados poderiam avançar o território de 

outra subdelegacia, quando necessário, sem prévio aviso. No interior não existia 

essa prática, dever-se-ia solicitar o intermédio do comando policial da localidade.  

 

Essa particularidade do serviço tem sua razão de ser. No interior, as 
linhas divisórias baseiam-se na realidade, pois, cada município tem 
sua vida própria, mas ou menos confinada. É explicável, portanto, 
que cada autoridade tenha competência exclusivamente dentro do 
seu município. Na Capital, ao contrário, a divisão é meramente ideal. 
As linhas demarcatórias entre as Circunscrições foram fixadas por 
simples convenção, no interêsse (sic) da boa distribuição do serviço. 
O município da Capital, em que pese a partilha feita, constitui um 
todo, um campo único dentro do qual circula a vida coletiva. Por isso 
mesmo, o legislador, embora precisando dividir a Capital em várias 
circunscrições, outorgou aos Delegados Circunscricionais a 
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faculdade de se movimentarem livremente em todo o município 
(Código de Processo Penal, artigo 22 e Regulamento Policial, artigo 
103). (PESTANA, 1959, p.119-120) 

    

 No centro da cidade funcionavam plantões policiais organizados por um 

delegado, um escrivão e sete investigadores, garantiam o contra turno no período da 

madrugada e finais de semana das delegacias nos horários em que não havia 

expediente nas delegacias pertencentes a esse departamento. Neste momento, 

existiam 3 plantões: um no Pátio do Colégio, no Departamento de Investigação (DI) 

e no DOPS, em casos de maior repercussão, eram convocados todos os delegados 

em regime de urgência.  

 O superintende era o delegado auxiliar da 1ª Divisão Policial que tinha a 

incumbência de organizar a escala de serviço, segundo a portaria nº 17 de 1955. O 

plantão era responsável pelo atendimento dos chamados, promoviam os autos de 

delito juntamente com o Serviço Médico-Legal, Instituto de Polícia Técnica e Serviço 

de Identificação; encaminhavam os casos que competiam às delegacias 

especializadas e comunicavam aos seus superiores, o delegado auxiliar da 1º 

Divisão Policial e o Secretário da Segurança Pública quando os casos pudessem 

adquirir repercussão.  

 

 

5.2 - Os incumbidos da repressão ostensiva 

 

Mas a quem competia o exercício da coerção propriamente dita, da repressão 

ostensiva aos manifestantes?  

 A função era exercida, particularmente na cidade de São Paulo, pelos 

destacamentos da cavalaria e da tropa de choque que reprimiam os movimentos 

reivindicatórios daquele momento. Havia ainda a Força Pública (Polícia Militar) que 

auxiliava as operações de confronto como manifestações, atos, marchas, motins, 

greves etc. 

Esta era a força repressiva do Estado, com um caráter essencialmente 

militarista e violento, concebido no interior das Forças Armadas desde o período 

colonial. Doravante o período da província de São Vicente em 1542 instituiu-se dois 
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tipos de policiamento, um com vistas à defesa externa e outro para a segurança 

interna.  

 

Durante o século XIX a Corporação policial de São Paulo recebeu 
várias denominações: Corpo de Municipais Permanente, Corpo de 
Municipais Provisório, Guarda de Polícia, Brigada Policial, Força 
Policial e finalmente, Força Pública, nome com o qual conquistou 
vitórias e participou de grandes eventos, até já no século XX.131 

 

Ao longo da história do país, esta Corporação participou de vários conflitos 

promovidos pelo Estado como respostas às reivindicações de diversas demandas 

sociais.  Podemos destacar entre elas Canudos uma das mais violentas chacinas da 

história do Brasil. No dia 1 de agosto de 1897, o 1º Batalhão da infantaria da Força 

Pública “entrou em operação de guerra e se dirigiu à Bahia, se envolvendo em 

violentos combates, lutando contra os seguidores de Antonio Conselheiro. No 

combate decisivo, os paulistas tiveram 12 mortos e muitos feridos”.132 

 Em 1950 vamos encontrar o policiamento se efetivando por meio da 

hierarquia estatal, na qual o governador era a instância superior. A Força Pública, a 

Guarda Civil, a Divisão de Polícia Marítima e Aérea e o Corpo de Bombeiros 

compunham as Corporações da Secretaria de Segurança Pública.133 

Todos são regidos pelo sistema penal, composto pelas normas jurídicas que 

preveem os crimes e as medidas repressivas; inclusive o DOPS que era um dos 

braços da Polícia Civil. Conforme apontam os estudiosos do assunto, esses 

sistemas penais na América Latina são definidos pelo controle social punitivo 

institucionalizado, a seletividade, a repressividade e a estigmatização. (ZAFFARONI, 

1984) Assim: 

 

(...) o sistema penal é apresentado como igualitário, atingindo 
igualmente as pessoas em função de suas condutas, quando na 
verdade seu funcionamento é seletivo, atigindo apenas determinadas 
pessoas, integrantes de determinados grupos sociais, a pretexto de 
suas condutas... (BATISTA, 2007, p. 25-6) 

  

                                                 
131

 Trecho do texto sobre a cronologia da história da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Neste 
sentido ver:  http://www.polmil.sp.gov.br/inicial.asp  (Acessado no dia 08 de junho de 2011)  
132

Trecho de texto sobre o histórico institucional da Secretária de Estado da Segurança Pública- 
Governo do Estado de São Paulo. Disponível em: 
http://www.ssp.sp.gov.br/institucional/historico/1897.aspx (acessado em 05 de junho de 2011) 
133

 Ver o organograma na página 41 e 42. 

http://www.ssp.sp.gov.br/institucional/historico/1897.aspx
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As diversas manifestações de violência exercidas pelas polícias, as 

perseguições políticas, a vigilância e a feitura dos dossiês, se respaldavam, 

efetivamente, no sistema penal. Particularmente nas regiões mais afastadas da 

capital de São Paulo, quem cumpria a repessão política eram os delegados que em 

princípio deveriam estar voltados  as atividades de cerceamento e aos casos 

incursos no código penal.  

Mas o que define a diferença entre crime político e crime comum? O jurista 

Nilo Batista situa a questão na seguinte perspectiva, em entrevista concedida à 

revista Caros Amigos em 2003. Conforme ele, “Todo crime é político”, pois quando o 

Estado: 

 

(...) criminaliza um conflito, faz uma opção política. Não existe um 
crime natural. Todo crime é político. Nos anos 70, eu me lembro que 
o Augusto Thompson, que é uma grande figura, deu uma resposta 
maravilhosa numa conferência, a um aluno que perguntou, 
“professor, qual é a diferença entre criminoso comum e criminoso 
político?”, e o Thompson falou, “a diferença é que o comum também 
é político, só que ele não sabe”. (BATISTA, 2003) 

 

Seu depoimento contribui também para dimensionarmos algumas 

características que constituem o sistema penal. Atualmente é recorrente ouvirmos 

discursos que assinalam a eterna impunidade no Brasil, veiculada por alguns 

programas jornalísticos e sensacionalistas. Batista pontua que é a expressão do 

pensamento de uma direita reacionária, pois: 

 

“No nosso país sobra punição”, afirmou ele, argumentando que a 
punição desempenha o papel político de criminalizar os pobres e 
todas as suas estratégias de sobrevivência, estigmatizando-os 
através da temível figura do traficante exposta diariamente como 
inimigo público em horários nobres. (BATISTA, 2003)  

 

Suscitadas pela luta de classe, as tensões sociais no Brasil são 

estigmatizadas e qualificadas como terrorismo, a “direita brasileira demoniza os 

movimentos sociais. Acusa-o de violento, de baderneiro, de fora da lei. Pretende 

com isso assustar a sociedade, principalmente os setores da classe média, e ganhar 

o seu apoio. A direita assusta-se quando o povo sai às ruas e utilizando os meios de 

comunicação procura criminalizar os movimentos sociais e jogá-los contra a 



200 

 

sociedade”. (SANSON, 2008) Ainda conforme o historiador Negro, a classe 

trabalhadora lutava e não se restringia a crítica ao capital financeiro:  

 

Nos sindicatos, vários líderes adensavam sia inserção na aliação 
PTB-PCB, com um lastro em que a luta de classes não caía 
submissa à burguesia nacional. O alerta de Notícias de Hoje é, a 
propósito, expressivo: “os trabalhadores não lutam (...) só contra a 
exploração estrangeira, mas contra toda e qualquer exploração. Não 
tenham os burgueses a pretensão de colher sozinhos os frutos do 
desenvolvimento econômico, nacional, sacrificando os 
trabalhadores”. Foi difundido na segunda Jornada de Greve dos 400 
mil.(NEGRO, 2005, p.128.) 
  

As fontes examinadas demonstram um amplo monitoramento a sujeitos de 

distintos extratos sociais, exercido pelo DOPS/SP. A própria noção de fronteira entre 

as formulações do que vem a ser crime político e crime comum conforme aparece 

na documentação nos leva a pensar sobre o quanto essa classificação é tênue, 

tendo em vista que a repressão abatia as pessoas ligadas à  movimentos sociais, ao 

reivindicarem questões de subsistência, eram fichados e detidos por penas impostas 

que visavam à conservação do “status quo” daquela sociedade, como por exemplo, 

o decreto anti-greve 7.060, resquício do governo Dutra. 

Desde a década de 20 a vigilância política se estende a todos os órgãos134 

que atuam integradamente, embora não sem disputas, o que formaliza a prática 

repressora como um aspecto inerente ao Estado brasileiro.  

 A repressão se integra de tal forma no interior do sistema policial que alguns 

autores vão considerar a existência de uma Cultura policial. Neste sentido cabe  as 

análises de Thaís Battibugli, que situa a partir de 1941, após a ditadura varguista. 

Partindo do preceito que “a cultura engloba o modo de vida de uma sociedade: 

crenças e idéias, instituições e sistemas, leis e costumes”, a autora vai considerar 

que a “cultura policial representa um conjunto de valores, regras e práticas 

                                                 
134

Cf. Pestana a 4ª Divisão Policial além das mencionadas no texto, abrigava as seguintes delegacias 
especializadas: Delegacia Especializada de Investigações sobre incêndio e danos, averiguava 
qualquer forma de incêndio; Delegacia Especializada de Investigações sobre Falsidade e 
Defraudações verificava os produtos industriais e comerciais no sentido de averiguar a sua 
procedência; Delegacia Especializada de Fiscalização de Costumes reprimia todos os atos que 
desvirtuavam os valores moral cristã, vigiava os edifícios considerados suspeitos como hotéis, 
pensões, hospedarias e fichário de meretrizes, cafetãs, curandeiros etc.; Delegacia Especializada de 
Ordem Econômica que procedia às inquirições contra a usura, a sonegação de produtos e a 
demarcação de uma tabela de preços contra a majoração dos produtos. Abrigava o setor de Crimes 
contra a Fazenda do Estado assumia a condução dos inquéritos que tratavam o dolo ao Tesouro, 
crimes contra a administração pública da Fazenda e a Delegacia Especializada de Explosivos, Armas 
e Munições competia a fiscalização da fabricação, comércio, depósito de armas, munições, 
explosivos, produtos químicos, a expedição da permissão do porte de arma. 
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definidoras de um padrão cultural específico, das relações de poder e do próprio 

perfil da instituição”. (FISCHER; REINER; ELIAS; BRETAS, 1996, 2004, 1999, p. 66, 

p. 131-32, p. 54-5, p.149) Uma cultura que se recupera e reitera, tanto nas práticas 

policiais, quanto nos Manuais que serviam para essas ações na transmissão de 

diretrizes governamentais para seu funcionamento. Sua discussão está no interior 

de um debate ocorrido na década de 1990 por vários especialistas da área e por 

historiadores, os quais, ante o aumento da contravenção social, denominada 

genericamente, violência, se questionam “sobre a efetivação de políticas de 

segurança pública no Estado”, ou seja, consideram a existência de um hiato entre as 

políticas emanadas das autoridades centrais e as práticas policiais. Sobre este tema 

nos debruçaremos mais adiante.135 

 Assim, o sistema de segurança foi delineado a partir da relação entre as 

delegacias. A partir da década de 50 a perseguição ao inimigo interno se imiscui em 

praticamente todos os rincões do Estado de São Paulo. As delegacias 

especializadas, que compunha o DOPS, atuavam em conjunto com as delegacias 

territoriais quando estas solicitavam auxílio, seja por razão da matéria, ou pelo grau 

de hierarquia.  

 

Em razão da matéria – Certas infrações penais ou serviços policiais 
exigem, em razão de sua natureza, a atenção de órgãos 
especializados da polícia, a fim de que sejam melhor reprimidos ou 
solucionados. O critério que determinava a competência da 
autoridade policial, nesse caso, é o critério que se baseia na 
natureza do fato. Se ocorre, por exemplo, um crime de roubo de cujo 
inquérito exija investigações feitas por polícia especializada, a 
autoridade competente para tal caso passa a ser o Delegado de 
Investigações sôbre (sic) Roubos, qualquer que seja o lugar do 
território estadual onde se tenha verificado o crime. Dizemos, por 
isso, que a competência é determinada em razão da matéria, da 

                                                 
135

 A partir da década de 1990, com o aumento da violência, particularmente nos centros urbanos, 
vários autores voltados para análise dessa questão pontuaram que os atos ilegais cometidos por 
policiais, particularmente os assassinatos sob suspeita, o uso de torturas nas delegacias, etc.. 
resultam de uma cultura violenta dos policiais, decorrentes, tanto de sua origem sócio econômica, 
quanto de um tipo de tradição no interior da corporação, ou seja, tendem a isentar o Estado da 
responsabilização destes atos. Neste sentido, “(...) o estado democrático, em muitos casos, não é 
mais diretamente responsável por tais abusos. Sua responsabilidade está no fracasso em controlar 
as práticas arbitrárias de seus próprios agentes ou em combater a impunidade, um fracasso que é 
conseqüência do funcionamento precário do judiciário.” PINHEIRO, Paulo Sérgio, “Introdução”, in: O 
Estado de Direito e os Destituídos na América Latina, CD Rom do Núcleo de Estudos da Violência, 
USP/São Paulo, 2004. Disponível em: 
http://www.dhnet.org.br/educar/academia/coloquio/psp_coloquio.html Acessado em 28 de outubro de 
2010. Relatório da Anistia Internacional, “Eles entram atirando”.... Disponível em:  
http://www.dhnet.org.br/dados/relatorios/r_ai/r_rj_ai_entram_atirando.pdf Acessado em 28 de outubro 
de 2010. 

http://www.dhnet.org.br/educar/academia/coloquio/psp_coloquio.html%20Acessado%20em%2028%20de%20outubro%20de%202010.%20Relatório%20da%20Anistia%20Internacional,
http://www.dhnet.org.br/educar/academia/coloquio/psp_coloquio.html%20Acessado%20em%2028%20de%20outubro%20de%202010.%20Relatório%20da%20Anistia%20Internacional,
http://www.dhnet.org.br/dados/relatorios/r_ai/r_rj_ai_entram_atirando.pdf
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natureza da infração penal. As delegacias especializadas atuam em 
todo o território estadual sempre que um acontecimento demande 
investigações técnicas especiais. Essa intervenção da polícia 
especializada pode dar-se por determinação de autoridades 
superiores ou a pedido do Delegado de Polícia local e que seria o 
competente em razão do lugar.  
Em razão do grau hierárquico – Outra exceção à regra geral da 
competência determinada pelo lugar é a que surge em razão do grau 
hierárquico. Os cargos policiais constituem uma hierarquia, isto é, as 
autoridades estão subordinadas a outras de categorias mais 
elevadas, e tôdas (sic) ao órgão central, que é o Secretário da 
Segurança Pública. Êste (sic) princípio de hierarquia é de suma 
importância na polícia. (PESTANA, 1959, p.78)  

 

 Não por acaso, no interior de cada uma das oito Divisões Policiais, cada uma  

dirigida por um delegado auxiliar, encontrava-se mais de uma unidade da Delegacia 

Especializada, ou seja, a ação do departamento.  

 Os critérios que norteavam quantas unidades existiriam, eram tanto o 

territorial – no caso da circunscrição territorial-, quanto o denominado razão da 

matéria, ou seja, aquelas voltadas especificamente para o controle das atividades 

consideradas subversivas.  
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CAPITULO VI - O DOPS E A SOCIEDADE CIVIL: A 

CRIMINALIZAÇÃO DA LUTA PELA ANISTIA, AMPLA GERAL 

E IRRESTRITA DA DÉCADA DE 50. 

 

 

 

Inúmeros documentos atestam o monitoramento feito pelos agentes do DOPS 

ao Comitê da Anistia Ampla e Irrestrita referentes ao decreto 9.070 – que proibia as 

greves e mantinha o PCB na ilegalidade, o que demanda recuperarmos a conjuntura 

daquele período para melhor situarmos a correlação de forças que se punha e a 

função que este órgão repressor cumpria na época.  

Desde o período que antecede a posse de Juscelino Kubitschek (1956 a 1961), 

o partido comunista e diversas organizações sindicais se manifestam pela eliminação 

de barreiras para sua livre manifestação o que dá margem a inúmeros relatórios onde 

os agentes já demonstram a continuidade da vigilância nos moldes vigentes nos 

períodos anteriores e cresce no período seguinte, ou seja, qualquer movimento era 

entendido como atividade do PCB.  

Por exemplo, quando houve uma viagem de delegação sindical à capital do 

país, em 1955, os nomes de todos os sindicalistas foram anotados, assim como as 

associações que representavam. Inclusive percebemos o grau de infiltração deste 

agente, pois todas as divergências entre os próprios sindicalistas foram registradas, 

acompanhadas de juízos de valor incriminatório .   

A delegação foi organizada para reclamar ao presidente da república -Café 

Filho- providências contra a censura do Ministério do Trabalho que estava impedindo 

a posse das diretorias sindicais em São Paulo, assim como em outras regiões do 

país como o Rio de Janeiro. Essa comissão sindical, composta pelos seguintes 

sindicatos: Confederação dos Trabalhadores do Brasil (CTB); Sindicato dos Têxteis 

de São Paulo; Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo; Sindicato dos 

Empregadores do Comércio Hoteleiro; Sindicato dos Aeroviários; Sindicato dos 

Vidreiros; Sindicato dos Marmoristas; Sindicatos dos Marceneiros de São Paulo; 

Sindicato dos Ferroviários; Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André; - estava nas 
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mãos dos comunistas, segundo o policial, pois ou eram vermelhos ou apoiavam os 

vermelhos.  

Conforme comunicado anterior, seguiu para o Rio de Janeiro, uma 
delegação de dirigentes sindicais de S. Paulo. Integrada por 
elementos comunistas e simpatizantes “vermelho”, na 6ª feira última, 
a qual, prestigiada pela C.T.B. (Confederação dos Trabalhadores do 
Brasil) e por elementos sindicais da Capital Federal, ligados aos 
comunistas, estiveram no Catete, onde conseguiram conferenciar 
com o Presidente da república de quem reclamaram urgentes 
providencias afim de cessar a reação do Ministério do trabalho, que 
segundo os comunistas o mesmo proibiam posses das diversas 
diretorias sindicais, legalmente eleitas, diretorias essas de S. Paulo, 
do Estado Bandeirantes, do Rio e de outras cidades do País.136  

 

Conforme o relato do agente do DOPS, tanto o advogado que acompanhava 

a comitiva, quanto o presidente do Sindicato dos Têxteis de S. Paulo; “fizeram uma 

explanação ampla do caso em apreço ao Presidente da República, atacando 

veemente o titular da Pasta do Trabalho, taxando-o de reacionário e de prepotente”.  

Observamos que os representantes sindicais acreditavam que o presidente 

faria alguma coisa no sentido de coibir a repressão, pois denunciam inclusive a ação 

do DOPS, segundo as palavras do vice – presidente do sindicado dos Metalúrgicos 

de São Paulo que relatou “(...) a situação angustiosa de intranquilidade e 

descontentamento reinar entre os trabalhadores, em virtude da proibição da posse 

de várias diretorias sindicais eleitas, aproveitando, atacou este D.O.P.S dizendo que 

a polícia política, taxa de comunistas, os melhores da classe operária”137, assim 

como denuncia o não reconhecimento de direitos trabalhistas pelos empregadores. 

A resposta do presidente foi a mais evasiva possível, pois “ficou de estudar o caso”:  

 
O Presidente da República ficou de estudar o caso. A comissão em 
questão, denunciou, também, ao presidente da República, as 
manobras dos empregadores com o objetivo de veto do Presidente 
ao projeto do Senador Lucio Bitencourt que acaba de ser aprovado 
pelo Senado, que derrubou a assiduidades integral. A C.T.B, no Rio  
de Janeiro, diversos sindicatos cariocas, entre os quais: têxteis (...) 
empregados no comércio hoteleiro, aeroviários, marmoristas, (...) 
quais já deram início a um vigoroso movimento, objetivando a (...) 
imediata do projeto em questão, já aprovado pelo Senado. Diversos 
Sindicatos dos comunistas, estão enviando telegramas ao Presidente 

                                                 
136

 Relatório de investigação. 13/06/1955. Resumo: “Informação Reservada” (Escrito na capa PCB 
caneta). DPT Comunismo, OS, 1931 vol. 28- A. Fundo DEOPS, APESP. 
137

 Relatório de investigação n° 384, 13/06/1955. Resumo: “Informação Reservada” (Escrito na capa 

PCB caneta) Dossiê e prontuários temáticos (DPT), Comunismo, 1931 vol. 28-A. Ordem Social (OS), 
Fundo DEOPS, Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP). 
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da República pedindo-lhe que sancione imediatamente o projeto do 
senador Lucio Bitencourt. Os dirigentes sindicais comunistas, irão 
mover um banquete em homenagem ao Senador Bitencourt. A 
delegação sindical de S. Paulo, nos próximos dias, voltará ao Rio 
para conferenciar com o Sr. Café Filho.138 

 
Enquanto isso, o agente infiltrado aproveitava para proceder ao 

“enquadramento subversivo” de toda a delegação, denominando uns como 

elementos a serviço do PCB, outros de “o maior oportunista e convencido apareceu 

até agora, no cenário sindical de S. Paulo; o mesmo não é comunista, porém é um 

precioso aliado dos mesmos”. Outro era falso e dissimulado, pois “falava sempre mal 

dos comunistas, mas sempre favorecia os seus desígnios”.139 Mesmo quando não 

havia como identificar a pessoa como comunista diretamente, era indicado como 

perigoso, por ser “simpatizante e favorecer enormemente os comunistas, porem 

ultimamente (ter ) com grande independência, pois apóia oficialmente a candidatura 

de Juscelino Kubitschek , para a Presidência da Republica, recusando-se a aderir ao 

M.N.P.T., instituído pelo P.C.B” 140 

Conforme vimos, mesmo antes da posse de JK, os agentes deram 

continuidade à lógica repressiva que predominou nos períodos anteriores. Ou seja, 

denominaram comunistas até os setores sindicais que apoiaram a candidatura e 

estavam inseridos em campanhas de apoio a Juscelino Kubitschek . Em 1955, por 

exemplo, encontramos dentre o acervo consultado um documento sobre a 

perseguição aos trabalhadores considerados militantes do PCB, estes por sua vez 

lutavam pelo reajuste salarial, apoiavam JK na presidência do país e eram a favor da 

renovação de suas diretorias regionais; esse conjunto de características constituía 

justificativa para a vigilância, a perseguição e devassa na vida de inúmeros 

sindicalistas.   

Qual é o diferencial em relação ao período anterior? Do ponto de vista da 

configuração repressiva do estado, o que os dados apontam é que, isso não se 

altera, apesar da propalada abertura, mas também como o aparelho repressivo se 

moderniza, constituindo uma extensa rede que articula os distintos estados entre si e 

o governo federal, conforme o demonstra os estudos de Nilo Dias de Oliveira, já 

                                                 
138

 Relatório de investigação. 13/06/1955. Resumo: “Informação Reservada” (Escrito na capa PCB 
caneta). DPT Comunismo, OS, 1931 vol. 28- A. Fundo DEOPS, APESP. 
139

 Idem. 
140

 Idem. 
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citado. Conforme este autor, trataram de atualizar o sistema repressivo nos moldes 

da modernização do capitalismo que mantinha sua face excludente.  

Na bibliografia, não há praticamente nenhuma referência a estes órgãos 

repressores ou às suas ações de vigilância para o período de JK e quando o fazem 

dão a entender ao leitor que isso ocorreu apenas no governo de Eurico Gaspar 

Dutra. (BORIS, 1983) 

Mesmo quando abordam o segundo governo Vargas, não observamos tais 

referências, ou pouco falam sobre a vigência destas leis e suas repercussões. Mas 

por meio dos documentos utilizados podemos reconstituir outros aspectos da 

realidade que nos demonstram outras características adotadas neste período como, 

por exemplo, a permanência do decreto anti-greve 9.070/1946, do qual nos 

referiremos abaixo.  

Foi sob um clima conturbado no cenário político nacional que ocorreu o pleito 

em outubro de 1955, como uma tentativa de golpe articulada entre as hostes 

brasileira, o que culminou com uma revolta. O governo JK concedeu a anistia aos 

militares revoltosos no movimento de Jacareacanga que haviam se armado, primeiro 

contra sua candidatura e depois contra sua posse. A anistia outorgada aos 

sublevados e o discurso democrático defendido pelo governo, é permeado por uma 

aspiração nacional em decorrência das experiências tanto da ditadura varguista 

como também do governo militar de Dutra.  

 Assim que decretada, tal anistia repercutiu imediatamente entre os que 

estavam sendo enquadrados no decreto que cerceava o direito de expressão de 

oposições consideradas pessoas non gratas pelos governos, o famigerado decreto 

nº 9.070 que cassara os direitos do Partido Comunista. Em todo o Brasil ocorre uma 

intensa mobilização em prol de sua revogação. Particularmente aqui no Estado de 

São Paulo os órgãos repressores registraram inúmeras manifestações que foram 

anotadas em detalhes assim como a repressão que foi desencadeada. Mas essa 

anistia foi restrita e a pedido do governo foram excluídos do benefício os 

considerados comunistas, mantendo-se também os processos contra trabalhadores, 

indiciados por participarem de greves, muitos dos quais iniciados no governo do 

General Eurico Gaspar Dutra.  

No entanto, no período em estudo essas pessoas, organizadas 

partidariamente ou não, tinham a expectativa de que o período juscelinista 

encerrasse de vez estas perseguições e a indicação dos documentos alude a uma 



207 

 

intensa atuação dos segmentos sindicais, estudantis, assim como a expectativa de 

democratização. Tanto a documentação como a bibliografia que trata da 

especificidade dos movimentos de expressão na cidade de São Paulo aponta para 

os indícios de um amplo Movimento Grevista de trabalhadores, apesar das medidas 

coercitivas do Estado. (MOISÉS, 1978) 

Quando eclode, em 1959, uma segunda tentativa de setores das forças 

armadas de intervirem em seu governo, o presidente cita e faz divulgar na grande 

imprensa e no programa de rádio oficial denominado “Voz do Brasil”, que estes eram 

ingratos, pois já havia concedido anistia aos sublevados de 1956, envolvidos em 

uma primeira revolta, a de Jacareaganca. Em seu pronunciamento em rede nacional 

JK afirma a consolidação da democracia, o fim dos motins e das sublevações, assim 

como a punição aos oficiais que participaram da revolta de Aragarças conforme 

código da disciplina militar.141 

Observamos uma rica bibliografia que retrata o período de Juscelino 

Kubitschek (1956-1961) (UEMORI; MOTTA; LOVATTO; RABELLO; CARVALHO; 

2006, 2006, 1996, 1998, 1996) tais como, Benevides, Carone, Celso Lafer, Boris 

Fausto entre outros, as quais enfatizam o desenvolvimentismo industrial, o incentivo 

ao capital estrangeiro, a capacitação e cursos técnicos para com isso promover o 

desenvolvimento de “50 em 5 anos”. Outro dos aspectos levantados pelos 

historiadores foi a habilidade política de JK, na combinação conciliatória de sua 

administração. (PICOLIN, 2002) 

Assim, é comum relacionar-se o desenvolvimento econômico com 

estabilidade política, o que segundo os autores, resultou em um modelo 

democrático. A historiadora Maria Vitória Benevides aponta para o teor democrático 

do governo JK, enfatizando: “Não pretendemos negar as liberdades democráticas 

então vigentes (...) evidente na ausência de presos políticos, na imprensa livre, 

partidos, sindicatos e grupos de interesses funcionando, anistia a rebeldes militares. 

(BENEVIDES, 1979, p.27) Salienta também a democratização por fatores como a 

manutenção de JK na presidência durante o período estipulado de seu mandato. 

Assim Benevides, ao entrevistar Juscelino Kubitschek em 1974, com o objetivo de 

                                                 
141

 Em seus pronunciamentos, amplamente divulgado pela imprensa e pelo rádio, enfatiza que tal 
anistia era a comprovação dos tempos democráticos, embora sem deixar de ressaltar que estes 
grupos de oficiais da Aeronáutica e do Exército estavam envolvidos em uma “tentativa de subversão 
da ordem”. Ver: BANCO DE DADOS FOLHA. “JK Anuncia o fim da rebelião e promete punir os 
culpados”. 5/12/1959. http//almanaque.Folha. uol.com. Br/brasil_05dez1959.htm. Acervo on line. 
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analisar a política desenvolvida por este presidente, evidencia a estabilidade 

alcançada, apesar das tendências golpistas. (DEPOIMENTO DE JUSCELINO 

KUBITSCHEK) Ressalta que, durante a administração juscelinista, o programa de 

governo conseguiu compatibilizar os interesses das forças armadas e  do 

Congresso. A coligação partidária entre o PSD e o PTB, teria garantido uma 

dinâmica estável e o diálogo do “novo com o velho”. Benevides tem como 

perspectiva teórica a vinculação do desenvolvimento com estabilidade política 

partindo da abordagem liberal-democrata de estabilidade de Lipset (LIPSET apud 

BENEVIDES, 1979, p. 22) que  defende  “os fatos envolvidos na modernização e no 

desenvolvimento econômico estão associados àqueles que estabelecem a 

legitimidade e a tolerância política numa sociedade”.  

Desse modo, a autora aponta que a divisão no interior das forças armadas 

convergiu para a garantia da efetivação democrática e indica também que tais 

posturas das forças armadas comprovam uma conjuntura de instabilidade histórica e 

prenunciam o que veio a ser o sistema político a partir do pós-64.  

Sobre a conjuntura política do governo JK, o historiador Edgar Carone apoia-

se nas divergências entre os setores militares, assim como à oposição encabeçada 

pela UDN. Em seu estudo das eleições naquele período, analisando os resultados, 

posse de candidatos e as revoltas militares, enfatizando, por exemplo, o rompimento 

com o FMI, a inauguração de Brasília e a sucessão presidencial. Carone, 

convergindo para o mesmo teor da autora anterior, aponta a preocupação do 

governo JK e sua dificuldade para enfrentar os problemas econômicos, juntamente 

com a consolidação da democracia em tempos conturbados como as manifestações 

dos revoltosos militares que, segundo ele “apesar de perenes tentativas de ameaça 

política dos grupos de direita (da) corrente golpista (...) ato de sentido desesperado e 

possível unicamente como manifestação de desequilíbrio emocional”. (CARONE, 

1985, p.115) Segundo o autor a própria governabilidade de JK foi posta em xeque 

por uma parcela do setor militar e civil, principalmente aqueles ligados a UDN, desde 

sua posse permeada por vicissitudes e articulações político/partidárias.  

A permanência do governo e o desenvolvimento econômico alcançado, 

apesar das ameaças golpistas dos militares, levam estes autores a considerar o 

período democrático. Este argumento é trabalhado também a partir das coligações 

interpartidárias alcançadas, após a crise política que cercou a efetivação da eleição 
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de 1954 para a presidência. Crise esta, segundo ele, resultante da fragmentação 

das tendências políticas expressas pelos segmentos partidários.  

 Esta mesma mensagem de paladino da democracia que o governo difunde 

através da imprensa é a que encontro na bibliografia sobre esta época como, por 

exemplo, no livro intitulado História do Brasil, (BORIS, 1994) do historiador Boris 

Fausto que caracteriza como democrático o período de 1945 a 1964 e 

particularmente o governo JK, identificado como um período de estabilidade política 

resultante do crescimento econômico. Esse autor caracteriza o governo JK como 

“anos de otimismo” pelo crescimento econômico, observado principalmente através 

da construção de Brasília, assim reforça a historiografia oficial de que o período se 

constituiu no cumprimento do Programa de Metas, no crescimento do PIB com maior 

apoio Federal para instalação da indústria automobilística. Já Ricardo Maranhão no 

livro intitulado O Governo Juscelino Kubitscheck, (MARANHÃO, 1994) destinado ao 

público de estudantes secundarista, ressalta que o país vivenciava uma democracia 

garantida por liberdades política e ao apontar a alguns aspectos “antidemocráticos”, 

tais como a ilegalidade do (PCB), a estrutura sindical corporativa atrelada ao  

estado, assim como a exclusão da participação das camadas populares nas 

decisões do Estado. Ante essa constatação, remete uma linha de raciocínio, que 

desvincula estas caracterizações conforme observamos:  

 

O que pode se dizer em favor de JK nesse campo é que seu governo 
tolerou as ações dos comunistas (...) não aplicando dispositivos 
repressivos (...) permitiu que a esquerda tivesse órgãos de imprensa 
(...) não aplicou de maneira sistemática a legislação antigreve (...) 
tolerou a formação de organismos intersindicais proibidos por lei. 
(MARANHÃO, 1994, p. 199) 
 
 

O contato com estas formulações analíticas produziu nitidamente a ideia de 

que no Brasil as pessoas vivenciaram um período de liberdade de expressão, ou 

seja, o cumprimento dos preceitos democráticos, conforme já dissemos. A vigência 

dos órgãos repressores não é citada, seria  como se o DOPS só tivesse vigorado no 

período da ditadura militar. A ideia dessa pesquisa surgiu a partir desta constatação, 

arregimentada no contato com as fontes que utilizaremos e que possibilita a reflexão 

e a compreensão da lógica repressora vigente no período aqui analisado. 

Conforme falamos anteriormente, após duas tentativas de golpes militares, 

sendo a primeira a de Jacareacanga (outubro de 1955 a janeiro de 1956) 



210 

 

orquestrada por oficiais da Aeronáutica, dentre os quais o major Haroldo Veloso e o 

capitão José Chaves Lameirão, ambos ligados a UDN, cujo objetivo foi lutar contra a 

candidatura vitoriosa de Juscelino Kubitschek e João Goulart (PSD-PTB) e o 

Movimento 11 de Novembro - que destituiu o presidente em exercício Carlos Luz 

para garantir a posse dos eleitos- conduzido pelo ministro da Guerra, Gal. Henrique 

Teixeira Lott, e como repúdio ao empossamento dos eleitos. Nesta ocasião, JK 

concede anistia aos militares sublevados.  

Não obstante, o clima golpista dos militares não se dissipa, pois foi articulado  

outra tentativa de golpe, em gestação desde 1957, que culmina com a eclosão da 

revolta de Aragarças, em 1959, com a participação de militares e civis, entre os 

nomes de destaques o tenente-coronel João Paulo Moreira e do anistiado Haroldo 

Veloso, com o objetivo de destituir do poder, o presidente e seu vice, considerados 

por esse grupo corruptos e comunistas. Com intenção de bombardear os palácios 

Laranjeiras e do Catete e ocupar as bases militares, os objetivos não foram 

alcançados e os revoltosos fugiram para Buenos Aires, local onde conseguiram asilo 

do governo argentino. Estes militares regressaram ao Brasil apenas no governo de 

Jânio Quadros. 

 Em face desses acontecimentos o presidente Juscelino Kubitschek, em seus 

pronunciamentos, que ganham grande espaço na imprensa e no rádio, caracteriza a 

revolta de Aragarças como “pirataria aérea”. Explica a necessidade do cumprimento 

da punição, pois ressalta que estes grupos de oficiais da Aeronáutica e do Exército 

estavam envolvidos em uma “tentativa de subversão da ordem”. Em matéria 

intitulada JK Anuncia o fim da rebelião e promete punir os culpados, o jornal A Folha 

de São Paulo considerava o presidente: 

 

Não há justificação para os feitos desses homens, moços, 
profissionalmente dedicados ao serviço do país, que se voltam 
contra a ordem pública, que se atiram contra a paz, o prestígio e 
crédito do Brasil no exterior, praticando atos de pura desordem. A 
culpa maior que lhes cabe é a vaidade, pois manifestamente se 
julgam em condições de interpretar a conjunturar e de apresentar os 
remédios para os males da pátria. Mal instrumentados para julgar, 
desprovidos de elementos para decidir, fizeram-se surdos à voz da 
própria consciência e assaltaram uma aeronave comercial, com 
passageiros que nada tinham a ver com os problemas políticos, além 
de terem desviado alguns aviões militares. Diante disso, o papel do 
governo será o de capturar os oficiais fugitivos, aplicando-lhes as 
sanções previstas nos próprios códigos de disciplina militar e 
relegando o caso à condição secundaria que o caracteriza. Como 
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saldo negativo, houve somente o desserviço que o mal emprego de 
um noticiário escandaloso pode trazer ao nosso país, o que não é 
pouco, mas não é irremediável. (BANCO DE DADOS FOLHA, 1959) 

 
 
 
 

 

Diferente de sua postura quando houve a revolta de Jacareacanga: 

 

(Agi) com brandura para com os oficiais envolvidos no primeiro 
movimento de 1956, e explicou que, então iniciava o seu governo e 
desejava demonstrar que não pretendia “acertar as contas com 
ninguém”. Mas eles não compreenderam a generosidade do governo 
e nem a consolidação da consciência democrática do país, que não 
admite mais aventuras dessa espécie. (BANCO DE DADOS FOLHA, 
1959) 

 

Essa anistia repercutiu no país de forma intensa e crítica, fazendo ressurgir 

inúmeras manifestações da sociedade civil em prol da democracia e da extinção das 

leis de exceção vigentes desde o governo Vargas e em prol da ampliação da 

liberdade de expressão e organização. Ou seja, reverter a decisão do Supremo 

Tribunal Federal que, no governo Dutra (7 de maio de 1947), colocara na ilegalidade 

o PCB, fechara a Confederação Geral dos Trabalhadores do Brasil, criada pelo 

movimento sindical em setembro de 1946 e no ano seguinte, impedira o registro do 

Partido Popular Progressista (PPP), culminando com a exclusão dos comunistas do 

sistema político- partidário em Janeiro de 1948, quando foram cassados os 

mandatos de todos os parlamentares que haviam sido eleitos pelo PCB.  

 A correlação de forças que se instaurou tornou o período um dos mais 

tensos, pois de um lado estavam os militares da aeronáutica e da marinha e a UDN 

promovendo os golpes e de outro, os mais diferentes partidos, juntamente com o 

exército, dando apoio ao governo de JK e de João Goulart. As forças golpistas que 

expressavam os interesses da autocracia burguesa respaldada pelos militares mais 

conservadores tornam a situação mais tensa, principalmente após as declarações 

de apoio do Partido Comunista aos eleitos no pleito, tornadas públicas por seu líder, 

o ex- militar Luís Carlos Prestes, que são devidamente registradas pelo censor:  

 

O PCB e, sobretudo o secretario geral do mesmo partido, Luiz Carlos 
Prestes, afirmam nos “quatro ventos que a vitória de Juscelino 
Kubitscheck e João Goulart, foi uma vitória do povo e das forças 
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patrióticas e séria derrota dos reacionários e seus amos norte-
americanos. Todavia, Prestes, em sua última entrevista, afirma que, 
diante das sucessivas vitórias do povo, o perigo do “golpe” militar não 
apenas subsiste como se torna cada vez maior. Prestes conclama que 
se defendam as liberdades democráticas e os demais direitos do povo. 
A seguir, enalteceu a recente luta dos valorosos metalúrgicos de Volta 
Redonda, em defesa de seu sindicato, cujo exemplo, diz Prestes, é 
digno ser (citado) e é um estímulo para todos os patriotas e 
democratas, que não dispostos a aceitar, sem luta, a ditadura dos 
governos golpistas.142 

 

Surgem inúmeros comitês em defesa da democracia e ganham visibilidade 

maior os denominados “Comitê pró-anistia ampla” que a pleiteavam para todos os 

presos políticos.  

É interessante observar que a historiografia que analisa o período, sequer se 

refere aos presos políticos, embora na documentação do DOPS as provas das 

mobilizações em prol de suas libertações atestem a sua existência.   

 

 

6.1 - Identidades das lutas contra a repressão. 

 

A continuidade da repressão à organização do partido comunista e a 

repressão às manifestações dos trabalhadores levou tais segmentos da sociedade 

civil a uma mobilização geral, incentivada, inclusive, pelo discurso oficial e pelo 

ideário da vigência de uma democracia de plenos direitos a toda a população. Esses  

segmentos constituíam parcelas significativas da população, se não a maioria delas, 

o que garantia ampla participação e visibilidade às suas demandas, incluindo  

também intelectuais simpatizantes e progressistas. 

 A contradição entre o que propalava o governo e o que, de fato ocorria fica 

muito clara nos registros do DOPS, que tudo acompanhava, infiltrados em todas as 

reuniões, comícios, mobilizações, recolhendo panfletos, convocatórias, atas de 

reuniões e tudo o que encontravam. 

No exemplo abaixo, a íntima relação entre as demandas por uma efetiva 

ampliação dos direitos de cidadania e as demandas dos trabalhadores fica bem 

clara e, na lógica repressiva, todos eram comunistas. Talvez também por essa 

                                                 
142 Relatório de investigação. 11/05/1955. Resumo: “Informação reservada”. DPT Comunismo, OS, 
1931 vol. 28- A. Fundo DEOPS, APESP. 
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identidade, entre a manutenção do PCB na ilegalidade e a repressão às demandas 

dos trabalhadores, tenha passado a perspectiva analítica de que se tratava de 

movimentos comunistas, em geral, seguindo a mesma lógica do Estado repressivo. 

O caso selecionado descreve uma convocação para protestar contra o aumento das 

passagens de ônibus e bondes, no teatro Colombo, no dia 22 de maio de 1956: 

 

Finalizando o ato, o Sr. NELSON RUSTICE, concitou os presentes a 
participar, amanhã, de uma concentração de protesto contra o 
aumento das passagens dos ônibus e bondes, em frente á Câmara 
Municipal, ás 18 horas. Concitou ainda os presentes para levar seus 
familiares na passeata luminosa, devendo esta passeata concentrar 
no Largo do Arouche e dali seguindo pela Avenida S. João até atingir 
o Vale do Anhangabaú, passando por baixo do Viaduto do Chá 
seguindo em direção ao Teatro de Alumínio, atrás do qual já se (...) 
da palavra de diversos oradores, que falarão sobre a anistia, da 
dispensa dos empregados da CMTC, alto custo de vida e contra o 
decreto 9.070. Estavam presentes no plenário os srs. (...) 
FERNANDES SANCHES, JOSE FRANCO FERNANDES e HEOLINA 
DE OLIVEIRA Encerrou-se ás 22hs., com a presença de 50 
pessoas.143  

 

O relatório do censor sobre este ato traz o discurso do presidente do 

Sindicado dos Trabalhadores em Fiação e Tecelagem de São Paulo, Nelson 

Rustice, um dos mais citados no corpo documental do Acervo DEOPS, o qual 

sintetiza o clima de insatisfação para com a lógica repressora do Estado, apesar do 

apregoado discurso “democratizante”. Segundo o censor Rustice diversos 

trabalhadores ainda se encontravam presos ou processados, enquadrados pelo 

referido decreto de 1946, que proibia as greves e que foi processado do seguinte 

modo:  

 Inicialmente, usando da palavra o Sr. Nelson Rustice, falou da 
necessidade da anistia ampla; salientou que se encontram diversos 
trabalhadores presos ou processados, enquadrados no decreto 9070 
e que este é inconstitucional, veio dos primórdios da ditadura, é uma 
lei caduca; que não se pode conceder democracia com um decreto 
dessa natureza, que regulamenta um direito do trabalhador; que a só 
será justa se for ampla e irrestrita; não se admite uma anistia que 
vem somente beneficiar grupos, como os aventureiros de 
Jacareacanga do Clube da Lanterna; concitou o povo a participar 
ativamente na campanha e tomar parte no comício do próximo dia 
30, no Anhangabaú. Usaram da palavra ainda os srs. JOSE DA 

                                                 
143

 Relatório de investigação nª 165. 22/05/1956.  Resumo: “Ato publico realizado ontem no teatro 
Colombo” (na capa, grifos em azul) PCB. DPT Comunismo, OS, 1931 vol. 28- B. Fundo DEOPS, 
APESP. 
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ROCHA MENDES e GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, que 
além de enaltecer a necessidade da anistia ampla e irrestrita para 
todos os presos e processados políticos, falaram da campanha da 
Petrobrás, dos aumentos de passagens da CMTC; atacaram o 
Prefeito Wladimir Piza, chamando-o de traidor.144 

 

O ato, segundo os investigadores do DOPS/SP, foi encerrado às 22 horas e 

nele estiveram presentes 50 pessoas. Conforme informavam ainda os censores, os 

presentes foram convidados para participar das manifestações e das passeatas no 

dia 08 sob a bandeira da Anistia Ampla, contra o alto custo de vida, contra o decreto 

9.070 e pediam ainda que os órgãos repressores fossem extintos.  

Expressando as contradições sociais do período, em alguns casos, as 

mobilizações pela anistia ampla e irrestrita eram associadas a manifestações em 

defesa da legalidade constitucional e contra qualquer tentativa de golpes de Estado 

como os que haviam ocorrido nos anos anteriores. O caso abaixo ocorreu em uma 

cidade do interior de São Paulo, constando que um vereador (como sempre, tido por 

comunista), apresentou á Câmara Municipal de Jundiaí, dois requerimentos, um pela 

legalidade do PCB e outro de protesto contra as novas tentativas de “golpe”, sendo 

que, “ambos os requerimentos, foram aprovados por unanimidade, pois que até o 

Vereador ARY NORMATON, que diz combater o sectarismo dos comunistas, votou 

pelos dois requerimentos em causa”.145 

Para o agente infiltrado o mais perigoso dentre todos os presentes era Almino 

Alves Afonso, pois era o mais crítico da atuação do capital internacional em nosso 

país. 

As contradições que observamos nos registros elaborados naquela 

contemporaneidade se estendem à historiografia, pois, mesmo ante a evidência da 

repressão, intelectuais que foram protagonistas da história, posteriormente, tendem 

a isentar de responsabilidade do governo. Visando ilustrar a assertiva, e sem 

considerá-la como expressão do conjunto, tomamos como exemplo as ponderações 

de um deles que, em tempos recentes, expressa essa postura. Trata-se do 

historiador e militante do PCB, Jacob Gorender, em resposta à pergunta de Waldir 

José Rampinelli que o entrevistou, relativo ao tema daqueles idos do período JK.  

 

                                                 
144

 Idem. 
145

 Relatório de Investigação n° 569. 26/08/1955. Resumo: “Ato publico, efetuado, ontem na 
Faculdade de Direito da Universidade de S. Paulo. -”. DPT Comunismo, OS, 1931 vol.28-B. Fundo 
DEOPS, APESP. 
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W. J. R. Se o relacionamento do PCB com o governo JK era tão 
bom, por que o presidente se opôs à legalização do partido? Havia 
esperança de o PCB ser legalizado ou ele foi traído por JK, já que 
este, de passagem por Washington (janeiro de 1956), prometera ao 
Senado estadunidense que não legalizaria o partido? 
J. G. Não se pode dizer que JK tenha traído o partido, já que ele não 
assumira um compromisso expresso com a legalização. Na verdade, 
a legalização do PCB foi algo muito difícil que só veio a acontecer 
durante os anos 80, na esteira da anistia. Era um assunto fechado 
para o establishment conservador brasileiro. E claro, a pressão 
sempre presente do governo dos Estados Unidos. 
É preciso levar em conta que estávamos nos tempos da Guerra Fria6 
e os Estados Unidos eram governados pelo general Eisenhower — 
republicano — e o secretário de Estado era John Foster Dulles — 
um dos expoentes reacionários mais arrogantes daquele período. 
Portanto, legalizar o PCB, naquelas alturas, era algo certamente 
difícil para o governo. (RAMPINELLI, 2003) 

 

 

 De qualquer forma, o que se observa na documentação é que as reivindicações 

clamavam também pela libertação dos trabalhadores presos por razões políticas ou 

processados com base no decreto nº 9.070. Esta bandeira foi defendida em outros 

eventos, por exemplo, na “Festa cívica realizada (...) na sede da associação em 

defesa da Paz Grito de Ipiranga”, na qual, com um baile, em maio de 56, se celebrava 

o dia das mães e, não obstante, se pronunciaram em prol da anistia. 

 

Ontem á tarde, na sede da associação Cultural, Recreativa e em defesa da 
Paz – “Grito do Ipiranga”, teve lugar uma festa cívica e recreativa em 
homenagem ao “Dia da Mãe” e á favor da anistia ampla desde 1945. Houve 
baile, programa variou de música, canto e etc. (...) A delegação do Ipiranga, 
chefiada pela Sra. Conceição Xavier, líder pessepista do Ipiranga. Foram 
redigidos duas menção conclamando os deputados e senadores, a apoiar o 
projeto de anistia ampla a partir de 1945. Ás 22 horas o ato foi encerrado. 
Nota: -ELISA BRANCO BATISTA afirmou-nos que a realização da festa 
supra mencionada, a tarefa determinada pelo PCB, acrescentando ainda 
que outras idênticas foram realizadas em diversos bairros da Capital, -nesse 
mesmo sentindo.146  
 

 Ao que tudo indica os policiais espreitavam os festejos como as comemorações 

de feriados nacionais, como exemplo podemos citar a comemoração de Tiradentes 

em abril desse mesmo ano, nesta ocasião existiu a menção a campanha contra o 

monopólio comercial e o monopólio dos EUA  como pauta.  
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 Relatório de investigação. 14/05/1956. Resumo: “Festa cívica realizada ontem na sede da 

associação em defesa da Paz Grito de Ipiranga”. DPT Comunismo, OS, 1931 vol. 28- B. Fundo 
DEOPS, APESP. 
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6.2 - O direito de organização - vigilância aos intelectuais. 

 

Cumprindo a função paradoxal de “vigilância em prol da democracia” os 

agentes do DOPS tinham também a incumbência de acompanhar atividades 

desenvolvidas por intelectuais de toda ordem e nesta vigilância, ideias que fossem 

veiculadas, comentários, altercações, eram todas registradas, particularmente se elas 

se referissem a questões políticas e suas posições podiam ser associadas às  do 

Partido Comunista que veiculava na época. O mapeamento registra principalmente as 

ideias que poderiam ser associadas as críticas ao desenvolvimento nos moldes 

subordinados e atrelados ao capital estrangeiro, ou quando se referiam aos limites à 

democracia, ou mesmo a problemas públicos em geral.  São inúmeros os exemplos 

bem claros desta vigilância, mas neste momento vamos nos ater aos indicados 

abaixo, pois consideramos que será necessário adentrar essa realidade concreta dos  

grupos, indivíduos etc., para melhor configurar a atuação do DOPS-SP. Comecemos 

pelo registro de um debate relativo a reserva atômica, realizado na Biblioteca 

Municipal de São Paulo. Conforme foi relatado pelos censores: 

 

Tendo versado de um modo geral, o aspecto científico da questão 
embora os vermelhos não perdessem a oportunidade para criticar 
acordos com os americanos (...) Portanto, o movimento de defesa das 
riquezas nacionais, embora sua essência, não seja minado pelo verme 
vermelho, está sofrendo infiltrações exteriores, já que o assunto é 
fertilíssimo e dá margem a exploração internacional.147 
 

 Durante a década de 50, houve uma intensa campanha internacional contra a 

utilização das armas atômicas. Concernente às resoluções de 1950 do comitê 

permanente do Congresso Mundial dos Partidários da Paz em Estocolmo que lançou 

um apelo pela proibição da bomba atômica numa campanha de coleta de assinatura. 

Em várias partes do mundo esta questão era amplamente discutida na tentativa de 

diminuir a possibilidade de um extermínio mundial que poderia ocorrer num confronto 

direto com armas atômicas. Esta preocupação surge devido às milhões de vidas que 

foram ceifadas ou afetadas física e psicologicamente com a explosão da bomba 

atômica que atingiram Hiroshima e Nagasaki em 1945.  
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 Relatório de investigação. 12 /05/ 1956. Resumo: Debate sobre reserva atômica na Biblioteca 
Municipal de São Paulo. DPT Comunismo, OS, 1931 vol. 28- B. Fundo DEOPS, APESP. 
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 Segundo Jayme Lúcio Fernandes Ribeiro os militantes do PCB arregimentaram 

um vasto apoio para a campanha “Apelo de Estocolmo” podemos perceber pela 

quantidade de assinaturas cerca de 4,2 milhões, que o autor enfatiza que os militantes 

do PCB utilizaram de várias estratégias148 para abordar pessoas de diversificados 

segmentos sociais.  

 

A adesão “em massa” de homens e mulheres, crianças jovens e 
idosos de diferentes camadas da sociedade. Segundo os 
orientadores da campanha, trabalhadores de diversos setores da 
economia brasileira davam sua colaboração ao movimento. 
Jornalistas, gráficos, escritores, cientistas, professores, empregadas 
domésticas, motoristas de ônibus, cobradores, políticos dos mais 
variados cargos, militares, funcionários da limpeza pública, 
radialistas, personalidades em geral, entre outros, contribuíram com 
suas assinaturas para a campanha. (RIBEIRO, 2002) 
 

 

  Percebemos que em vários relatórios analisados há referência a existência 

dessas associações. No relatório abaixo observamos que os trabalhadores apoiavam 

estas reivindicações. É citado o nome de Fued Saad docente assistente de Urologia 

da Faculdade de Medicina da USP que fez parte do Conselho Mundial da Paz e 

também do PCB, em 1971 acompanhou Luís Carlos Prestes até a Argentina. Assim 

como de Geraldo Tibúrcio (1927-2003) um dos quadros do PCB, na década de 50, 

que colaborou com os trabalhadores rurais em Trombas e Formoso em Goiás. 

Conhecida como a guerrilha de Trombas e Formoso que consistiu na luta pela 

permanência dos camponeses nessas terras contra a grilagem dos latifundiários e 

posterior cobrança do uso da terra. Estas terras foram valorizadas a partir da 

construção da rodovia BR-153 e pela construção de Brasília. Neste período Tibúrcio 

era presidente da Associação dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas de Goiás 

que conseguia reunir muitas pessoas em torno dessa luta.   

                                                 
148 “O PCB assumiu a tarefa, divulgando e propagandeando as “Campanhas”. Os comunistas 
brasileiros, na intenção de conquistar o maior número possível de assinaturas, lançaram mão de 
diversas estratégias, tais como: comícios relâmpagos, palestras, enterros simbólicos concernentes a 
uma possível catástrofe nuclear, jornal-mural, distribuição de panfletos redigidos de maneira didática, 
dramatizações dos efeitos das bombas atômicas jogadas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e 
Nagazaki, emulações de diversos tipos, concursos, festas para arrecadação de assinaturas, apelo à 
participação de personalidades comunistas e não comunistas, utilização de sua imprensa etc...” 
RIBEIRO, Jayme Fernandes. Correndo da Polícia: Repressão policial às Campanhas Pacifistas do 
“Movimento pela Paz” no Brasil (1950-56). Disponível em: 
www.anpuh.org/arquivo/download?ID_ARQUIVO=91. (Acessado em 12/03/2011) 

http://www.anpuh.org/arquivo/download?ID_ARQUIVO=91
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Em três de Junho de 1964, Geraldo Tibúrcio, então vereador do município de 

Anápolis, foi um dos indiciados pelo Inquérito da Policial Militar presidido pelo Coronel 

Avany Arrouxelas Medeiros, seu mandato nesta ocasião foi cassado por unanimidade 

pelos vereadores da Câmara Municipal. Na década de 80 quando de seu segundo 

mandato como vereador pelo PMDB, Tibúrcio, foi favorecido pela lei Estadual que 

instituiu a Comissão de Anistia de Goiás. (MENDES, 2006) 

 

Na sede da Cruzada Humanista Contra a Bomba (Atômica), sita a 
Av. Nove de Julho, 40, 12° andar, no dia 31 de Outubro (próximo), 
teve lugar uma reunião da Comissão Permanente dos Trabalhadores 
Paulistas contra a guerra atômica, cuja reunião foi presidida por 
Juneval Carvalho Costa, funcionário dos escritórios da CMTC, tendo 
atuação como secretaria a Prof. Ana de Andrade Santana. Da mesa 
que presidiu os trabalhos, ainda fizeram (parte) Vicente Guerriero, 
Esmeralda Gomes, Dr. Fued Saad e Geraldo Tiburcio. Os srs. 
Geraldo Tibúrcio e Guerrieiro, falaram sobre a (Assembléia) Mundial 
da Forças Pacificas, conclave que junho do corrente ano se realizo 
em Helsinky. O Sr. Geraldo Tiburcio, também dissertou sobre as 
viagens a URSS e a China comunista.  A seguir, falaram diversos 
dos presentes, entre os quais Esmeralda Gomes e Juneval Carvalho 
Costa, sendo que ambos discorreram sobre como desenvolver a 
campanha de coleta de assinaturas em pról do “Apelo de Viena”. 
Juneval Carvalho Costa, anunciou que, no (próximo) dia 10, na sede 
da Cruzada da Paz, terá lugar a reestruturação do (Conselho) da Paz 
do pessoal da CMTC, ocasião em que também será prestada 
(homenagem) ao delegado do pessoal da CMTC, que participou da 
Assembléia (Mundial) das Forças Pacificas.149 

 

Até mesmo as posições que expressavam declaradamente partiram de grupos 

atrelados ao poder e ao pensamento conservador como as professadas pelo Vaticano 

eram tomadas como campo fértil para a subversão da ordem então vigente, isto 

porque promoviam as medidas humanitaristas em contrapondo  os interesses e a 

violência do Estado imperialista norte-americano.  

Assim, em junho de 1956 os diretores do aparato repressor alocados no 

Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo encaminharam um infiltrado 

para a observação dos posicionamentos políticos no encerramento dos trabalhos da 

Comissão Paulista de apoio ao Congresso Mundial das Mães, da qual faziam parte os 

pais do prefeito de São Paulo o sr. Juvenal de Lino Mattos, além de outras senhoras 

de diversas regiões de São Paulo, todas devidamente identificadas  pelo nome 

completo e em letras grandes para destaque (o  melhor mapeamento de  seus leitores 

                                                 
149

 Relatório de investigação. 03 /11/ 1955. Resumo: “Informação reservada”. DPT Comunismo, OS, 
1931 vol. 28- B. Fundo DEOPS, APESP. 
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e seus superiores, perpassando uma malha burocrática que ia desde seus superiores 

diretos,  sejam quem fossem, os diretores e os delegados alocados nesse 

departamento até o Secretario de Segurança Pública e o Governador do Estado de 

São Paulo);  assim como a região as quais pertenciam.150 As  mulheres estavam 

congregadas na defesa do desenvolvimento humano e contra a utilização da bomba 

atômica como arma bélica; tendo como  objetivo da definição dos nomes das 

participantes do referido congresso realizado na capital da França reuniram-se na 

Biblioteca Municipal.151 

Tais manifestações contra a bomba atômica abriam seus espaços para 

discussões que envolviam outros temas que, como sempre, foram consideradas 

atividade comunista. No caso abaixo, é fácil observar a contradição entre a acusação 

de comunismo, com os dados obtidos sobre algumas pessoas. Tratava-se de uma 

reunião cultural realizada em 1958 pela Sociedade Cultural Sino-brasileira sobre a 

República Popular Chinesa “organizada pelos comunistas”. 

Procedemos a um rápido levantamento de informações sobre as pessoas 

fichadas como comunistas no período e constatamos que se tratavam de intelectuais 

e cientistas preocupados com questões públicas ou que tinham visibilidade pública 

naqueles anos. Por exemplo, um dos mais citados foi o professor Samuel B. Barbosa 

(1898-1976), o palestrante na citada reunião. Sua palestra sobre a República Popular 

da Chinesa decorreu de uma visita sua àquele país, em anos anteriores. O citado 

professor integrava, de fato, os quadros do PCB e em 1945 chegou a se candidatar 

deputado. Médico parasitologista de prestígio internacional entre as décadas de 30 e 

50 foi docente da Faculdade de medicina de São Paulo, onde fez uma série de 

pesquisas contribuindo para a compreensão sobre parasitas. Segundo o historiador 

Carlos Henrique Assunção Paiva, no início de sua carreira dedicou-se aos estudos da 

higiene rural como assistente pensionado (resident fellowship) da Fundação 

Rockefeller que, desde 1918, dava bolsas de estudos para pesquisas no campo da 

medicina. Samuel também foi diretor geral do Departamento de Saúde do Estado de 

São Paulo, onde defendeu a descentralização administrativa e a implementação de 

políticas sanitárias, com a integração entre o tratamento médico e a educação 
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 Relatório de investigação. Junho de1956. Resumo: (grifo em lápis, PCB) “Encerramento dos 
trabalhos da “Comissão Paulista de Apoio ao Congresso das Mães”. DPT Comunismo, OS, 1931 vol. 
28- B. Fundo DEOPS, APESP. Para a leitura integral desse documento ver anexo 7. 
151

 Idem. 
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sanitária, o que, segundo ele, era uma das condições para se obter resultados 

consistentes, principalmente entre as pessoas de baixa renda.     

Onde o médico faz esta menção? O médico faz menção a uma 
estrutura agrária, de distribuição de terra e acesso a ela, 
extremamente insalubre, pois estimularia, a seu ver, a criação de 
comunidades completamente estruturadas, do ponto de vista de 
infra-estrutura básica necessária para a instalação das pessoas. (...) 
crianças doentes, sem condições de aprendizagem, juntamente com 
professores ignorantes a respeito de cuidados básicos (...) sua 
sugestão é a criação de cursos que possam oferecer formação 
básica nessa matéria às professoras já instaladas nas comunidades, 
pois o médico prontamente reconhece a dificuldade de os 
profissionais dos grandes centros residirem em lugares, a bem da 
verdade, com péssimas condições de habitação e trabalho. Essa 
proposta, vale registrar, fazia parte do campo de práticas do pessoal 
do Serviço Especial de Saúde Pública, o Sesp. (...) No ponto de vista 
de Pessoa, o estado de miséria permanente era o grande 
responsável pelo alto índice de mortalidade infantil na região; em 
média, segundo ele, cerca de 30 por cento das crianças morriam nos 
primeiros anos de idade, nas regiões de pobreza. (PAIVA, 2006, 
p.795-831) 

 Mas em 1958, na citada reunião cultural, que tratou da análise dos efeitos da 

bomba atômica lançada no mundo, além da comemoração do nono aniversário da 

fundação da República Chinesa. De fato, um evento pró- regime comunista, do qual 

o relatório do agente do DOPS destacou os: 

 

 (...) comentários elogiados sobre a reunião ampliada levada a efeito 
pelo BIRÔ POLITICO DO CC do PCC (PARTIDO COMINISTA 
CHINÊS) em 17 até 30 de agosto último, nela tendo sido discutidas, 
entre outras questões, as relacionadas com o plano econômico para 
1959, a situação da produção industrial e agrícola na China, bem 
como ainda sobre comércio e política, instrução etc. Disse que o CC 
do PCC na oportunidade na oportunidade fez uma conclamação a 
todas as organizações sindicais e ao povo chinês em geral para que 
lutem a favor de mais produção de aço, em 1959, num montante de 
10 milhões e 700 mil toneladas. Referiu-se, também ao recente 
discurso do presidente de Conselho de Ministros da CHINA 
POPULAR, sr. CHU EM IAI que reverberou os EE.UU, acusando de 
MATSU e QUENOY. Concluindo, o orador manifestou sua repulsa 
contra os gestos de CHNG KAI CHEK por usar foguetes norte-
americanos e aviões de caça nos combates aéreos e sobre o 
Estreito de Formosa.” 152 
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 Relatório de investigação. 10/10/ 1958. Resumo: “Informação Reservada sobre reunião cultural 
Sino-Brasileira”. DPT Comunismo, OS, 1931 vol. 28- B. Fundo DEOPS, APESP. 
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 Mas vejamos qual era o perfil de outros participantes na citada reunião, 

referidos como comunistas. Conforme a historiadora Moreira, um dos citados, José 

Artur da Frota, na ocasião era deputado pelo PTB/SP e apoiou, em 1953, Jânio 

Quadros nas eleições para a prefeitura de São Paulo. Em 1952 visando pesquisar 

como era aplicada as verbas do fundo sindical, institui uma comissão parlamentar de 

inquérito (PROPOSIÇÃO: PCR- 181, 1952) e em 1957 destacou-se por denunciar as 

ações ilegais da polícia contra o sindicado dos Trabalhadores Rurais. (MOREIRA, 

1998) 

Outra das pessoas citadas na conferência foi Anna Stella Schic, uma 

renomada pianista brasileira que gravou a obra completa de Villa-Lobos tendo, por 

isso, sido premiada, em 1983. Na época destacou-se por organizar as primeiras 

audições no Brasil dos trabalhos de Pierre Boulez, além de colaborar para a 

repercussão internacional de vários compositores brasileiros.153 José Oswaldo de 

Andrade Filho (1914-1972) foi pintor, escritor, jornalista e redator do jornal A Gazeta, 

diretor do Museu de Artes e Técnicas Populares e do Teatro municipal de São 

Paulo.154 Sobre Oswaldo Cavalcanti de Albuquerque sabemos apenas que era 

professor.  

 A contar o número de relatórios sobre palestras desse tipo e de outros sobre 

temas diversos, a vida intelectual na cidade de São Paulo na segunda década de 

1950 era das mais profícuas e ocorria em vários espaços culturais, em sedes de 

associações, bibliotecas públicas, organizações culturais diversas, onde 

compareciam estudantes e público em geral, lotando os espaços reservados.  

Assim, por exemplo, em outro relatório aparece descrita pormenorizadamente 

uma conferência realizada na Biblioteca Municipal em 1956. Entre os palestrantes, 

além do já mencionado Samuel B. Pessoa – indicado pelo policial como 

“representante da China”, encontrava-se Oswaldo de Andrade Filho, o médico Dr. 
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 Professora conceituada ministrou aulas na Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho e 
na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na década de 80 organizou a faculdade de música em 
São Bernardo, em São Paulo. Desde os anos 70 vivia na França onde faleceu no começo do ano de 
2009 com 83 anos. Desenvolvia atividades acadêmicas na área da música clássica foi diretora do 
Conservatório Europeu de Paris. Como intérprete foi várias vezes homenageada com medalhas de 
condecorações da Ordem do Ipiranga, Ordem do Mérito de Brasília e a Ordem Nacional das Artes e 
Letras.  In: CHIC, Anna Stella. Souvenirs de l’Indien Blanc, Actes du Sud, Paris, 1987. SCHIC, Anna 
Stella. Villa Lobos- O índio branco. Rio de Janeiro: Ed. Imago, 1989. Sobre a autora coletei 
informações nos seguintes links: http://www.abmusica.org.br/acad26nov.html; 
http://www.unicamp.br/cdmc/piano_a.html; http://www.anandraobr.com/noticiasler.asp?id=6557. 
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 Sua produção artística é identificado pelos críticos como aproximações dos modernistas 
brasileiros e do surrealismo. 

http://www.abmusica.org.br/acad26nov.html
http://www.unicamp.br/cdmc/piano_a.html
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José Eduardo Fernandes,155 e o maestro italiano Edoardo Guarnieri (1899-1968) 

que, como solista de violoncelo participou de diversos concertos, sendo membro da 

Sociedade Internacional de Música Contemporânea. Em 1937, mudou-se para o 

Brasil com sua família devido sua postura contrária ao governo fascista. No Brasil foi 

militante do PCB e no campo musical regeu várias orquestras sinfônicas. 

 

Levamos ao conhecimento dessa Chefia que ontem, se realizou uma 
conferência no auditório da Biblioteca Municipal, proferida pelo 
Médico Dr. José Eduardo Fernandes, sob o patrocínio da Sociedade 
Sino-Brasileira. Precisamente ás 20,30 horas o secretário dessa 
Sociedade apresento ao público o conferencista convidou os srs. 
Maestro Eduardo Guarnieri, o pintor Oswaldo de Andrade Filho, e o 
representante da China, Sr. Samuel B. Pessoa a comporem a mesa, 
que aceitaram. Antes de passar a palavra ao conferencista o 
apresentante fez um ligeiro comentário sobre a China, falando de 
seu povo de sua tradição e suas viagens por esse País do extremo 
oriente. Iniciando sua conferencia, José Eduardo Fernandes, disse 
que iria ilustrar sua palestra com fotografias que tivera oportunidade 
de fazer na China e inicialmente apresentou o mapa do referido País, 
mostrando o caminho percorrido por ele e seus companheiros de 
viagem que fora feito através da União soviética em avião. Durante 
cerca de duas horas o conferencista falou e exibiu varias fotografias, 
fazendo a propaganda da China atual, de seu regime e do progresso 
que está experimentando com o novo regime. Sem dúvida, fez uma 
propaganda comunista muito elevada, de modo a não ferir a 
numerosa assistência, que reuniu alem da elite comunista, pessoas 
muito bem trajadas, notando-se alguns estudantes freqüentadores da 
Biblioteca Municipal. Como era de se esperar, os elementos 
previamente designados logo após o termino da palestra formularam 
perguntas ao conferencista o qual respondeu fazendo sempre 
elogios ao atual regime popular da China. Notamos a presença de 
VITORIO MARTORELI, jornalista e elemento da L.E.N, e vários 
estrangeiros, principalmente com características de raça judia. Antes 
de encerrar a reunião forma distribuídos vários decorações as 
senhoras presentes, referentes a motivos chineses. Encerrou-se ás 8 
horas e o auditório achava-se repleto.156  
 

 Com a proclamação da República Popular da China, em 1949, o país tornou-

se comunista, mas tais reformulações não abarcaram a totalidade nacional. Assim 

existiam dois países, por um lado à República Popular da China (Beijing) e do outro 

a República da China (Taipei). Esta última recebeu apoio e assistência dos norte-

americanos. A partir de então as relações diplomáticas entre China (Beijing) e EUA 

foram rompidas, bem como os países aliados que adotaram a mesma postura dos 
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 Sobre esta pessoa não conseguimos encontrar outras informações. 
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 Relatório de investigação. 25/05/1956. Resumo: “Conferência proferida pelo Dr. José Eduardo 
Fernandes (médico)”. Fundo DEOPS, Arquivo Público de São Paul DPT Comunismo, OS, 1931 vol. 
28- B. Fundo DEOPS, APESP. 
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norte-americanos. As relações sino-americanas durante a Guerra Fria reformularam 

a estrutura de poder internacional. Conforme a historiadora Shu:  

 

Para os EUA, a vitória das forças comunistas e a proclamação da 
República Popular da China em 1949 foram interpretadas como uma 
nova ameaça à segurança internacional já que vencia um novo 
modelo de comunismo na Ásia e aliado dos soviéticos. Dentro dessa 
conjuntura, as opções diplomáticas oferecidas aos países eram 
estritamente limitadas. (SHU, 2005, p.18) 

   

A preocupação do policial do DOPS em salientar a presença de “estrangeiros, 

principalmente com características de raça judia” nos remete à continuidade da 

prática de perseguição àquele povo, assim como a pessoas oriundas de países 

integrantes do “eixo” no período de Vargas, principalmente entre 1930 a 1945, 

durante a segunda guerra mundial. Em 1930 foi decretada a lei que coibiu a 

imigração, fixando que, no mínimo, 2% dos empregos deveriam ser preenchidos por 

brasileiros. Essas medidas refletiam a apreensão das autoridades brasileiras, 

principalmente com os japoneses, assim, em 1934, foi aprovada uma lei que 

estipulava uma cota de 2% para os imigrantes de cada país. No Estado Novo (1937-

1945), com a política de nacionalização, tais preconceitos se ampliam com as 

demonstrações de repudio aos imigrantes vindos dos países do “Eixo” - Itália, 

Alemanha e Japão.  

Nesta perspectiva, o antissemitismo e a política de branqueamento foram 

retomados no pós- segunda guerra mundial, embora a historiadora Endrica Geraldo 

analisou as políticas imigratórias, os fatores que arregimentaram, como em âmbito 

governamental, em publicações médicas eugenistas e o atrelamento da legislação 

brasileira a experiência norte-americana ter servido de exemplo. Segundo ela, a 

imigração judaica no período: 

 

(...) não suscitou maiores polêmicas no contexto da criação das 
primeiras leis restritivas à imigração por parte desse governo, ou 
seja, não estava presente nos debates sobre a lei de dois terços ou a 
lei de cotas, e também não foi alvo de muita atenção nas 
investigações e debates sobre os “quistos étnicos”. Isto chama a 
atenção para o fato de que o governo brasileiro modificou a imagem 
que possuía a respeito da imigração judaica para que passasse a 
emitir circulares destinadas a impedir a continuidade do seu ingresso 
no país (...) é possível perceber que os técnicos e políticos 
brasileiros estavam a par das políticas imigratórias restritivas dos 
países americanos e, em boa parte dos debates, se baseavam nas 
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restrições criadas pelos Estados Unidos desde o início do século XX, 
para propor modificações na legislação brasileira.(GERALDO, 2007, 
p. 212-3) 

 

Nos idos de 1958 percebemos que entra em cena um novo tema, o da 

Operação Pan-Americana (OPA). Sobre o assunto, o palestrante que a policia 

vigiava sistematicamente, o Sr. Samuel B. Barbosa, denominado agora de professor, 

mais uma vez na sede da Associação Cultural Sino-Brasileira, fez duras críticas à 

política, capitaneada pelo Presidente Juscelino Kubitschek em articulação com os 

Estados Unidos, conforme registrou o agente:  

 

Prosseguindo a sessão solene tomou da palavra, o PROFESSOR 
SAMUEL B. PESSOA que passou a abordar segundo referentes a 
CONFERENCIA DOS CHANCELERES DO CONTINENTE 
AMERICANO (representados ali 21 Republicas Americanas). Frizou 
(sic) que (...) a finalidade especifica de tal CONFERÊNCIA discutir a 
chamada OPERAÇÃO PAN-AMERICANA de autoria do Presidente 
Juscelino Kubitschek, de interesse mediato para os países latinos 
americanos em relação com o chamado “colosso do norte”. Mas que 
MR. DULLES, abrindo citada conferencia logo na primeira reunião 
tratou sobre a situação mundial e da necessidade imperiosa de maior 
união das nações americanas em face da ameaça comunista. 
Portanto, mais uma vez MR. DULLES levanto a bandeira do anti-
comunismo com a objetividade de manter as (...) EE.UU na América 
Latina. Com a infantil promessa de (...) norte-americanos aos países 
latino-americanos subdesenvolvidos compensada com a ajuda aos 
EE.UU contra o comunismo, nada (...) quis Mr. DULLES que 
perpetuar o colonialismo e o imperialismo dos EE.UU, inclusive no 
Oriente. Tal está acontecendo na Formosa, sob a aparência de 
defesa das Ilhas Matau e Quemol que na realidade tem ai mais o 
desejo de inclusive derrubar o regime da República Popular Chinesa. 
A sede da Cruzada Humanitária contra a Bomba Atômica fica n°40 
da avenida Nove do Julho , 9° andar.157  

 

 O presidente JK, de fato, teve considerável importância na política diplomática 

da Operação que consistia no compromisso dos EUA em erradicar o 

subdesenvolvimento na América Latina. Convergindo para o auxílio da política de 

boa vizinhança, a (OPA) surge como mecanismo para a estabilização ideológica no 

continente. Neste sentido, o diplomata Otávio Augusto Dias Carneiro pontua os 

fatores da intervenção norte-americana. 
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Basearemos a nossa argumentação na premissa de que os 
interesses nacionais dos Estados Unidos se podem classificar em 
interêsses ideológicos, políticos e econômicos: (sic) os interêsses 
(sic) ideológicos definem os interêsses (sic) políticos e êstes, (sic) os 
econômicos. Êsses (sic) interêsses (sic) nacionais indicam três 
finalidades positivas a ação do Govêrno (sic) americano na América 
Latina: defender a região contra a agressão ideológica do 
comunismo soviético, propagar a adoção efetiva do regime de 
governo liberal democrático e contribuir para a melhoria das 
condições econômicas nos países latino-
americanos.(CARNEIRO,1958, p. 49-50) 

 

 Em maio de 1958 o governo brasileiro enviou uma carta de solidariedade ao 

presidente dos Estados Unidos Dwight Eisenhower, pelas fortes manifestações 

populares nos países latino-americanos contra a visita do então vice-presidente 

Richard Nixon, “não tenho outro intento que o de levar-lhe a minha convicção de que 

algo necessita ser feito para recompor a face da unidade continental”.158 

O governo americano, apoiando a iniciativa de JK enviou, em agosto de 1958, 

a John Foster Dulles, secretário de estado, para participar da conferência dos 

chanceleres do continente americano. Houve um amplo debate entre os poderes 

executivo, legislativo e os militares. Em resposta ao discurso do ministro Negrão de 

Lima no Itamarati Dulles expõe a importância da vigilância em todas as esferas da 

sociedade. 

 

Vossa Exceléncia (sic) empregou uma frase impressionante quando 
afirmou que "as zonas subdesenvolvidas são em potencial as zonas 
ocupadas pelo inimigo”. Isso é verídico. Na verdade, poderia ir ainda 
mais longe Constatamos que o inimigo ameaça e ocupou, 
igualmente, zonas desenvolvidas e subdesenvolvidas. A realidade é 
que o inimigo age sempre e em tôda parte. Não há uma defesa 
unitária. Deve haver a todo tempo e em tôda parte a mais estrita 
vigilância. (DULLES, 958, p.132) 

 

JK fez discurso acerca da função da caserna frente às propostas de política 

pública para a segurança assim como para a defesa dos posicionamentos da política 

internacional, ele cita especificamente o pan-americanismo. Assim: 

 

                                                 
158

Carta de Juscelino Kubitschek a Dwight Eisenhower, em que se solidariza ao governo americano 
frente as reações contra a visita de Richard Nixon a  América Latina e expõem a necessidade 
daquele país em rever a política panamericana. Rio de Janeiro, 28 maio 1958. (CPDOC/FGV/arquivo 
Negrão de Lima/nl ad-m 1958.05.28) Disponível em: 
http://www.cpdoc.fgv.br/nav_jk/htm/o_Brasil_de_JK 

http://www.cpdoc.fgv.br/nav_jk/htm/o_Brasil_de_JK/A_politica_externa_brasileira_no_cenario_da_Guerra_Fria.asp
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O seu esfôrço (sic), nobre e diuturno, não se limita aos objetivos 
próprios da defesa do País. Dirige-se também, ao estudo dos nossos 
grandes problemas e valorização do homem brasileiro, mercê de 
uma ação formadora e educativa que se difunde proveitosamente por 
todo o nosso território. Eis porque me parece oportuno dar-vos 
conhecimento pleno da obra continental que estamos encetando, no 
sentido de fazer confluírem as energias da América para uma 
revitalização do pan-americanismo, em face das exigências da 
presente conjuntura mundial. (KUBITSCHEK, 1958, p.102) 

 

O pan-americanismo a que se refere JK tem um significado bastante denso 

na história da república no Brasil. Conforme recupera Bonafé em sua tese de 

doutorado, desde os tempos de Joaquim Nabuco, ou seja, no início do século XX.  

 

o significado do pan-americanismo era objeto de intensas disputas 
nesse período. Em termos gerais, havia na época duas 
possibilidades de interpretação da questão, ambas referidas ao 
corolário Roosevelt à doutrina Monroe, de 1904, numa certa chave 
de leitura: a primeira ratificava e defendia seus termos (Rio Branco e 
o próprio Nabuco eram os principais representantes desta “vertente” 
no Brasil); a outra se opunha a eles e advogava uma aliança sul-
americana em oposição à hegemonia norte-americana sobre o 
continente (o principal diplomata brasileiro que se batia por este 
objetivo era Oliveira Lima). (BONAFÉ, 2008. p.2) 

 

No período juscelinista, o tema do pan-americanismo adquire contornos 

particulares. A política de aproximação dos Estados Unidos com os países do 

continente americano para combater o comunismo veio de encontro às posições de 

JK de retomar os preceitos do pan-americanismo. A proposta do governo JK era a 

de que o Brasil se propunha a assumir a responsabilidade de encaminhar 

negociações junto aos Estados Unidos para, juntos, fazerem um grande plano de 

superação “da chaga do subdesenvolvimento”, com o apoio do irmão norte-

americano. Aparentemente a Operação Pan-Americana considerava que os 

recursos norte-americanos não deveriam ser destinados à repressão, mas sim para 

investimentos. (SHILLING, 2002) 

Nem bem iniciara estas gestões, em 1958, ocorre em Caracas a mobilização 

contra a visita do vice-presidente americano Richard Nixon. Ele iniciava uma série 

de encontros com os dirigentes de vários países, exatamente para tratar do tema da 

integração americana no combate ao comunismo, entre outros pontos. Colocando-

se como o paladino da retomada do tema sobre o pan-americanismo JK veio a 

público, em rádio, televisão e jornais, com uma carta que logo a seguir foi enviada 
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ao General Eisenhower, presidente norte-americano, na qual, citava tanto a doutrina 

Monroe, quanto a Carta de Jamaica de Simon Bolívar de 1815, propunha que 

fossem tomadas medidas práticas para consolidar uma intenção já enunciada há 

mais de 132 anos. O governo norte-americano enviou um representante, um 

ferrenho e desconhecido republicano Roy Rubottom, sobre o problema de Caracas 

considerou que “não teria acontecido se os governos locais não fossem tão lenientes 

com os comunistas”. (ACERVO CPDOC) 

Reconhece-se a proposta da Operação Pan-americana na mudança da 

política dos Estados Unidos no início dos anos de 1961, já no Governo de Goulart, 

em relação à América Latina. Denominada Protocolo Kennedy propõe garantir aos 

governos investimentos nas áreas sociais que, promovendo maior inserção das 

populações pobres, minimizasse o risco de convulsões sociais, ou seja, impediriam 

assim a cubanização no continente por influência a revolução cubana.  

 A crise política se evidência pela forte campanha antigetulista veiculada pela 

União Democrática Nacional (UDN), sob o argumento de que a candidatura de JK 

representava a herança política varguista. A oposição à candidatura de JK se 

acirrou, principalmente pela confirmação do apoio do PCB à chapa JK e João 

Goulart (Jango), aguçando ainda mais as críticas e a divulgação de seus 

opositores.159 Por outro lado, a crise se manifestou, ainda nesta dimensão que 

Chasin denomina politicista. (CHASIN, 2000, p.123-4)160  

Parece-nos que, além deste viés politicista que manifesta em suas 

abordagens, vários destes autores situam o perigo de um golpe de Estado por parte 

das forças armadas, como se esta instituição agisse por modo próprio, expressando-

se como outro segmento da sociedade, à parte da articulação dos segmentos da 

burguesia expressos nesses partidos políticos.  

                                                 
159

 O quadro eleitoral se completa com as candidaturas de Plínio Salgado pelo Partido da 
Representação Popular (PRP), Juarez Távora apoiado pelo Partido Democrático Cristão (PDC), pelo 
Partido Social Brasileiro (PSB) e pela União Democrática Nacional (UDN), e a de Ademar de Barros 
pelo Partido Social Progressista (PSP).  
160

 No viés politicista a análise da realidade concreta sofre a “perda de suas dimensões sociais, 
ideológicas e especialmente os fundamentos econômicos. O politicismo arma uma política avessa, ou 
incapaz de levar em consideração os imperativos sociais e as determinantes econômicas. Expulsa a 
economia da política ou, no mínimo, torna o processo econômico meramente paralelo ou derivado do 
andamento político, sem nunca considerá-los em seus contínuos e indissolúveis entrelaçamentos 
reais, e jamais admitindo o caráter ontologicamente fundante e matrizador do econômico em relação 
ao político”. CHASIN, J. A miséria brasileira - 1964-1994: Do golpe militar à crise social.  Santo André: 
Ad Hominem, 2000, p.123-124. 



228 

 

Esta percepção se reforça quando, por exemplo, Carone considera a atuação 

do então ministro da Guerra, o General Lott, como um homem inicialmente 

“apolítico” e defensor da democracia: 

 

Lott até então, não se preocupara com a política, (...) A partir de 
1955 começa a perceber o jogo da direita e, pouco a pouco, acentua 
a tese da legalidade constitucional e do respeito a justiça eleitoral. 
Sem estar ligado a nenhum grupo contrário à oposição, na verdade 
defende e reforça o esquema que permite a consolidação do jogo 
político das forças democráticas. (CARONE, 1985, p.106) 

  

Neste mesmo diapasão situa o contragolpe de 11 de novembro de 1955 que 

deu garantia à posse dos eleitos JK e seu vice João Goulart, o que foi efetivado no 

dia 31 de janeiro do ano seguinte. 

  Tomada a instabilidade sob esta perspectiva e incorporados outros dados da 

realidade daquele período, como a repressão a outros setores sociais e o tratamento 

dado às manifestações de trabalhadores, estigmatizados como subversivos, temos a 

noção clara de que nos indica outro autor, no caso, José Chasin (2000) quando ele 

se refere às experiências históricas que têm por tendência a “conciliação pelo alto”.  

Os temas relativos aos debates na cúpula das forças armadas no período de 

JK, assim como os expurgos que sofreram vários integrantes importantes do corpo 

militar brasileiro naquele período, sob a acusação de comunistas, que foram tratados 

na dissertação de mestrado de Nilo Dias Oliveira (2008). Conforme comprova este 

autor, na realidade, foram classificados como comunistas e expurgados da cúpula 

da caserna, os militares que se manifestaram a favor de políticas mais nacionalistas, 

o que significava, naquele período, defender que o desenvolvimento do capitalismo 

no Brasil ocorresse de forma mais autônoma em relação ao capital estrangeiro.  

 

 

6.3 - A Extensão do Sistema de Informação: O Governo JK 

 

A integração entre o Departamento de Ordem Político e Social de São Paulo 

(DOPS/SP), com sede na capital, e os municípios do interior de São Paulo também 

se verifica entre a unidade central do Serviço Federal de Informações e 

contrainformação (SFICI) em nível nacional. Diversamente do que inicialmente 
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apontava a historiografia, há uma ampliação dessa rede de informação durante o 

governo de JK, que se configura como um complexo sistema nacional de 

espionagem, no interior da lógica da guerra fria, sob os auspícios do governo norte-

americano. Neste sentido, o governo brasileiro contou com o auxílio financeiro e 

logístico da CIA e do FBI, que tinham a finalidade de, efetivamente, acabar com as 

dificuldades decorrentes da insuficiência de recursos materiais e de funcionários que 

dificultavam que tais serviços atuassem com competência no combate ao 

“comunismo”.161 

No sentido de promover a integração entre as diversas esferas do 

policiamento. Nesse sentido, a Assessoria Policial, (PESTANA, 1959, p.99) órgão 

que supervisionava o policiamento em todo o estado de São Paulo, assessorava o já 

citado Conselho da Polícia Civil. As principais atribuições eram proporcionar o 

entrosamento entre órgãos policiais, coordenava os serviços das autoridades 

policiais, principalmente os Delegados Auxiliares, sugeria ao Secretário 

modificações para a reestruturação dos órgãos policiais. 

O Delegado Geral propôs ao Secretário de Segurança Pública a criação dos 

seguintes órgãos: Setor de Órgãos Auxiliares Policiais, Bureau de Polícia 

Internacional, Bureau de Polícia Interestadual.  

O Bureau de Polícia Internacional, inaugurado em 1956, centralizava as 

correspondências e as solicitações de capturas e extradição, mantinha comunicação 

com os órgãos especializados para as investigações e diligências. Os imigrantes 

eram o principal alvo das investigações para tanto colaborava com a Organização 

Internacional de Polícia Criminal (Interpol).  

 

Em assuntos que lhe digam respeito e no interêsse (sic) da 
investigação criminal, o Bureau de Polícia Internacional comunica-se, 
diretamente com as repartições policiais dos outros Estados, Distrito 
Federal e territórios, bem como com os órgãos do exterior. O Bureau 
de Polícia Internacional adota a palavra “Interpolícia” para seu 
endereço telegráfico. Os fichários e arquivos especializados de 
criminosos internacionais estão à disposição das autoridades 
policiais, que poderão consultá-los, sempre que tiverem 
necessidade. (PESTANA, 1959, p. 107) 

 

                                                 
161

 Neste sentido ver: FIGUEIREDO, Lucas. Ministério do Silêncio – A história do serviço secreto 
brasileiro de Washington Luís a Lula (1927-2005). Rio de Janeiro: Record, 2005; REZNIK, Luís. 
Democracia e segurança nacional: a polícia política no pós-guerra. Rio de Janeiro: FGV, 2004; 
OLIVEIRA, Op. Cit.; RICARDO, Arleandra de Lima. “A DOPS em Pernambuco no período de 1945 a 
1956: autocracia em tempos de “democracia”?”. Dissertação de mestrado. PUC-SP, 2009. 
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Após dois anos de funcionamento, em 1958, foi criado o Bureau de Polícia 

Interestadual que tinha atribuições similares à sua congênere internacional, mas em 

âmbito nacional. 

a- centralizar a correspondência, os pedidos de informações, 
providências, diligências e capturas de criminosos, procedentes dos 
Estados e Territórios e relativos a assuntos policiais, distribuindo-se, 
a seguir, às repartições competentes, para conhecimento de tais 
pedidos e seu atendimento; 
b- centralizar a correspondência, os pedidos de informação, 
providências, diligências e capturas de criminosos, dirigidos pela 
Polícia do Estado de São Paulo às congêneres de outras unidades 
da Federação, encaminhando-os, a seguir aos Bureaux dos Estados 
e Territórios – aos quais se destinam; 
c- encaminhar às repartições policiais competentes, devidamente 
informado, o expediente de que trata o item anterior, após a sua 
devolução; 
d- diligenciar para que os pedidos procedentes dos Estados e 
Territórios sejam atendidos com a possível urgência e o respectivo 
expediente devolvido dentro do menor prazo. (PESTANA,1959, p. 
108) 

 

Na década de 50, ocorreu uma grande renovação na estrutura do 

policiamento, como uma resposta às exigências norte-americana para a 

modernização do policiamento e a troca de informação tanto em contexto nacional 

como internacional. Particularmente no Estado de São Paulo, o que podemos 

apreender na leitura de três edições do Manual de Organização Policial do Estado 

de São Paulo (1955,1959 e 1965). 

 Os estudos recentes apontam para uma integração162 entre o Departamento 

de Ordem Político e Social de São Paulo (DOPS/SP) e os órgãos federais de 

informação responsáveis por ordenar os estudos relativos a Segurança Nacional nos 

anos 1950. Evidenciamos a integração desses órgãos repressores dos Estados em 

todo território nacional durante o governo de Juscelino Kubitschek definido pela 

historiografia como um período democrático e há documentação que comprova a 

integração entre esses órgãos e os da Cia e do FBI, embora este último tópico não 

venha compor esta dissertação. 

                                                 
162

 Como os já citados: REZNIK, Luís. Op Cit ; OLIVEIRA, Nilo Dias. Op Cit, assim como sua tese de 
doutoramento em desenvolvimento intitulada: “Vigilância e repressão no período JK: a atuação da 
Delegacia de Ordem Política e Social de São Paulo - DOPS-SP-, da Divisão de Polícia Política e 
Social –DPS- e do Conselho de Segurança Nacional –CSN- na configuração de um sistema de 
repressão nacional (1956-1961). Sob a orientação da professora Dra. Vera Lucia Vieira que coordena 
o Centro de Estudos de História Latino-amerianos (CEHAL) da qual participo como integrante.   
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Nesta ótica, três temas se destacam no interior do Estado brasileiro naquele 

período do pós-guerra: modernização do aparelho policial; a estrutura da repressão 

engendrada a partir da década de 40 contra crimes de ordem política e social e a 

ampliação da cooperação entre os DOPS existentes em cada estado, por meio de 

seus órgãos de inteligência, o que se aprofunda ao longo da década de 50.  

Assim no governo Dutra, mesmo com as mudanças no preceito Constitucional 

de 1946 de cunho liberal-democrático a defesa da liberdade de manifestação do 

pensamento, de consciência e crença, amparo perante quaisquer acusações, a 

vigilância em todo o país não apenas permaneceu, mas foi sendo ampliada e é neste 

sentido que a partir de 1945 foram editadas leis que versavam sobre a Segurança 

Nacional, destinadas às pessoas consideradas inimigas do Estado. Entre essas 

pessoas se destaca o cancelamento do registro do Partido Comunista em 1947, além 

de inúmeras cassações de mandatos, ou seja, podemos inferir que em âmbito 

nacional, configuraram-se medidas de perseguições e prisões, portanto um Estado 

cuja essência manifestava brutalidade institucional, que podemos associar ao texto de 

Marx, num momento em que atribuía a estrutura do Estado a possibilidade de 

alcançar a liberdade jurídica, moral e política, ou seja, observa-se a influência do 

pensamento neo-hegeliano em seus escritos : 

Cabe ao Estado proteger a prática social da população pobre 
(voltada para) atender a necessidades (o que) não é crime, nem um 
procedimento anti-social. Quando um Estado considera a miséria 
social um crime e a pune enquanto tal, está minando a sua própria 
base. Cabe, portanto, ao Estado tomar a defesa dos direitos da 
população pobre e impedir que seja tratada ilegalmente (...). E se o 
estado, para isso, não é bastante humano, rico e generoso, é, ao 
menos seu dever incondicional não transformar em crime aquilo que 
só as circunstâncias tornam uma transgressão. (...) encarando como 
desordem social o que só com maior injustiça poderia castigar como 
delito anti-social, senão combaterá o instinto social crendo combater 
a forma anti-social do mesmo. (MARX, 1842, p. 15) 

 

Cumprindo a função de “vigilância em prol da democracia” os agentes do 

DOPS tinham também a incumbência de acompanhar as atividades desenvolvidas 

pela sociedade civil e nesta vigilância, ideias que fossem veiculadas, comentários, 

altercações, eram todas registradas, particularmente as questões políticas e se 

estas posições podiam ser associadas às do Partido Comunista que veiculava na 

época. 
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Os primeiros estudos sobre este sistema apontavam o Departamento de 

Ordem Política e Social de São Paulo (DOPS) como o embrião da Delegacia de 

Polícia Política Nacional, pois a primeira repartição pública federal dedicada 

exclusivamente a levantar e processar informações em proveito da Presidência da 

República, o Conselho de Defesa Nacional, foi criado três anos após a de São 

Paulo, em 1927, pelo governo de Washington Luís. (FIGUEIREDO, 2005, p.37)  

No entanto, novas evidências e reflexões de especialistas têm apontado uma 

complexidade e extensão muito maior do que a inicialmente considerada. A partir de 

1907 foram criados órgãos federais voltados apenas para a repressão política, 

conforme indica o artigo de Eliana Rezende Furtado de Mendonça que discorre 

sobre o conteúdo e a organização do acervo documental da polícia política do 

Arquivo Público do estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido: 

 

Desde 1907, o Distrito Federal contou com órgãos que exerceram a 
função de polícia política. O Corpo de Investigações e Segurança 
Pública da Polícia Civil foi a primeira instituição policial com a 
competência para reprimir crimes políticos, ainda que sob essa 
designação estivesse qualquer tipo de desordem pública. Em 1920, 
foi criada a Inspetoria de Investigações e Segurança Pública, à qual 
cabia manter a existência política e a segurança interna da 
República...(MENDONÇA,1998,p.2.) 

 

 A questão principal é que novos estudos estão elucidando a extensão destes 

órgãos em todo o território e sua configuração, enquanto um sistema, voltado para o 

monitoramento político e social dissipa o que foi definido como um “perigo nacional”. 

Conforme apontam os autores:  

 

Ao longo do tempo este serviço de inteligência do governo federal a 
partir de 1956 foi identificado por cinco siglas diferentes: SFICI - 
Serviço Federal de Informações e Contra-Informação (1956-1964); 
SNI- Serviço Nacional de Informações (1964-1990); DI - 
Departamento de Inteligência (1990-1992); SSI - Subsecretaria de 
Inteligência (1992-1999) e ABIN. Agência Brasileira de Inteligência 
(desde 1999). (FIGUEIREDO, 2005, p.19. grifo nosso).   

 

 

Ao longo de todo o período que se inicia na década de 1920 culminando na 

segunda metade do ano de 1950 os principais problemas a serem vencidos para 

que esses órgãos funcionassem devidamente eram: a falta de experiência das 
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autoridades, a carência de recursos materiais e a falta de pessoal, empecilhos 

sanados, conforme “Lucas Figueiredo somente após a efetiva pressão norte 

americana, na figura do então Secretário de Estado John Foster Dulles, em 1956, 

quando então o Serviço Secreto (federal) saiu do papel e recebeu apoio financeiro e 

logístico através da CIA e do FBI”. (FIGUEIREDO, 2005, p.61) Durante esse período 

as mudanças pelas quais estes serviços passaram foram muitas e podem ser 

observadas até mesmo pela quantidade de nomes que receberam.  

Os debates sobre a necessidade da promulgação de leis que versassem 

sobre a Defesa Nacional não era algo novo no Brasil dos anos 50. Em 1935, foi 

promulgada a primeira Lei de Segurança Nacional (LSN) que considerava a  punição 

contra crimes de ordem política e social, sem garantias processuais configuravam-

se, no país, limitações acerca das liberdades constitucionais. No governo varguista a 

LSN foi aperfeiçoada, respaldada pela criação, em 1936, do Tribunal de Segurança 

Nacional (TSN) que institucionalizou no âmbito jurídico a coerção. Nos anos 

seguintes LSN foi mantida nas constituições brasileira. (FLORINDO, 2006)      

A modernização e a especialização da polícia política não se colocavam 

apenas no Brasil, sendo uma característica de outras partes do mundo, como 

resposta às novidades resultantes de uma sociedade urbana e industrial e do 

conflito internacional que polarizava as tensões entre o mundo capitalista e o vigente 

na União Soviética. Tal conjuntura tornava imperativo ampliar o alcance dos 

intercâmbios de informações e é nesta rede que o sistema de segurança nacional do 

Brasil se integra, constituindo um aparelho repressivo dos mais sofisticados.  

A profissionalização da polícia brasileira foi arregimentada com a cooperação 

internacional com a finalidade de adquirir competência e desenvolver estratégias de 

ações anticomunistas. Neste sentido surge em 1933, a Delegacia Especial de 

Segurança Política e Social (DESPS), agência federal de informação, responsável 

por estabelecer a autonomia da polícia política, suas atribuições eram de prescrever 

penas, a:  

 

Subversão pela violência, as greves, a fraude comercial e a posse de 
armas e explosivos; e controle do funcionalismo público, dos 
militares, dos meios de comunicação e de todos os indivíduos, 
grupos e associações vinculados a possibilidade de subversão da 
ordem. (REZNIK, 2004, p.108) 
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 Essas orientações foram seguidas pela polícia política, tanto no período do 

Estado Novo como no regime denominado democrático. 

Juntamente com esta ampliação, profissionalizam seus agentes, confere  

maior especificidade à ação da polícia política que emergira no período de Getúlio 

Vargas. A estruturação da polícia política no Brasil ocorreu exatamente na década 

de 1950 em pleno vigor sendo apontado pela historiografia como regime 

democrático de direito.  

A ideologia de Segurança Nacional foi implementada em diversos países da 

América Latina entre as décadas de 40 a 50. A Escola Superior de Guerra (ESG) 

coordenou estudos sobre a defesa nacional e contribuiu para a consolidação da 

Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento, cuja base de sustentação era a 

defesa do Estado que legitimava o desenvolvimento capitalista como “defensor da 

nação contra a ameaça dos “inimigos internos” e da “guerra psicológica”. (ALVES, 

2005, p. 31) 

No governo JK há uma ampliação dessa rede de informação, conforme 

indicam estudos recentes, configurando um complexo sistema nacional de 

espionagem, o que responde também às pressões do governo norte-americano em 

face dos problemas postos internacionalmente pela guerra fria. Nesse sentido, o 

governo brasileiro contou com o auxílio financeiro e logístico da CIA e do FBI, que 

tinham a finalidade de, efetivamente, acabar com as dificuldades decorrentes do 

insuficiente recursos materiais e de funcionários que dificultavam que os serviços 

atuassem com competência no combate ao “comunismo”. (REZNIK, 2004, p.110) 

 A criação desse sistema, segundo Reznik, não se deu sem tensões entre a 

esfera federal e os estados os quais consideraram a ampliação dos órgãos federais 

uma perda de sua autonomia de ação, assim como não havia consenso no interior 

do governo sobre a proposta de criação de um órgão tão centralizador. 

 Na I Conferência Nacional de Polícia ocorrida entre os dias 3 a 8 de 

dezembro de 1951 na cidade do Rio de Janeiro o ponto chave era  a autonomia dos 

estados, inscrita na Constituição Federal de 1946 , com a ampliação da intervenção 

federal através da Divisão de Polícia Política e Social (DPS) a autonomia estadual  

cuidou  da segurança pública e constituiu  sua própria força policial militar e civil que 

estaria ameaçada.  

Nessa ocasião foi discutida a nacionalização dos procedimentos: política 

nacional de identificação; uniformização e padronização dos serviços de polícia 
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marítima, aérea e de fronteiras; a criação de um fichário nacional relacionada ao 

trânsito de estrangeiros; a padronização de prontuários policiais; a modernização da 

polícia com vistas a uma maior especialização com bases técnicas teóricas e assim 

como a criação de um expediente informativo.  

A consolidação do sistema policial ocorreria com a organização de uma rede 

de informações na qual a Divisão de Polícia Política e Social (DSP) assumia o papel 

de um aparelho coordenador e centralizador, capaz de articular os trabalhos que já 

vinham sendo desenvolvidos nos estados e de garantir que todos agissem a partir 

de conceitos e valores compartilhados mutuamente através das trocas de 

correspondências. Por todos estes atributos os funcionários da DPS passaram a ser 

considerados os mais capacitados para garantir que:  

 

(...) o movimento tenso e ambíguo das relações entre a DPS e 
estado. De um lado, orientação; de outro, cooperação mútua. À DPS 
cumpria estabelecer normas porque, sendo órgão federal, assumia 
legalmente funções coordenadoras; mas também porque pela 
própria condição de estar estabelecida na capital e centralizar 
informações vindas de todo o país e do mundo, supunha-se tivesse 
agentes mais bem preparados. (REZNIK, 2004, p. 148-9) 

 

Estas repartições federais tinham como objetivo orientar, coordenar e 

centralizar as informações dos DOPS estaduais, conferindo modernidade a este 

aparato repressivo. Modernização que deveria ser capaz de fazer frente às novas 

necessidades postas em uma sociedade que também passava por grandes 

transformações advindas do desenvolvimento tecnológico, da industrialização e 

urbanização, como o avanço dos meios de comunicação que se tornava cada vez 

mais presentes no cotidiano dos brasileiros. 

Era necessária a troca de informações para a contenção dos movimentos 

grevistas operários que pululavam naquele momento de distensão ditatorial. Era 

preciso conhecer a natureza desses movimentos, as diretrizes de grupos ou 

pessoas que poderiam ameaçar a ordem pública. Para as transformações sociais 

que se iniciavam era indispensável a reestruturação do policiamento e neste sentido 

um  agente da DFSP, conforme salienta Reznik: 

 

(...) o tempo parecia acelerado, e as informações, portanto 
precisavam acompanhar esse ritmo. Novos partidos, novas 
associações, manifestações de rua, greves. Tornava-se necessária 
uma comunicação mais ágil, cotidiana, mais operante: o telégrafo. A 
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inteligência - conjunto de procedimentos empregados para coletar, 
processar e disseminar informações sobre movimentos sociais que 
pudessem atentar contra a segurança do Estado e a ordem política e 
social – deveria ser mais eficiente. (REZNIK, 2004, p. 103) 
  

A articulação com a rede internacional de troca de informações era feita 

formalmente, pela Divisão de Polícia Política e Social (DSP) que também 

estabelecia diálogos com outras instituições federais. O modelo de funcionalidade 

que deveria ser seguido pela DPS era o do Federal Bureau of Investigation (FBI), 

responsável pela coleta de informação para o governo norte-americano sobre os 

principais acontecimentos internacionais com enfoque nas questões políticas e 

econômicas.  

O policiamento no Estado de São Paulo, especialmente sobre a incumbência 

do DOPS, é possível ser identificado como um dos tentáculos da estruturação do 

sistema de informação nacional.  O Serviço Secreto, entre os anos de 1950 e 1961, 

abrangeu os sujeitos dos mais altos postos hierárquicos da cúpula das Forças 

Armadas: 

 

 (...) observa é que a vigência de um sistema que possibilitava a 
discussão mais ampla sobre os rumos do país colocou em pânico a 
ordem dominante e esta se mobiliza para garantir sua continuidade 
nesta dominação. É como se a democracia liberal em si, fosse um 
risco à tal dominação que não pode conviver com a possibilidade de 
que propostas alternativas, mesmo no interior do capitalismo, 
venham a encontrar respaldo de segmentos que tenham força para 
ampliar o estreito grupo que domina o Estado e que dita as regras 
para o desenvolvimento do país conforme seus interesses. Se no 
interior das Forças Armadas vinham se manifestando divergências 
que punham em risco tal configuração do poder, era necessário 
vigiar, selecionar, construir dossiês condenatórios e expurgar. 
(OLIVEIRA, 2008, p. 17) 

 

O auxílio financeiro e logístico da CIA e do FBI tinha a finalidade de acabar 

com as dificuldades decorrentes da insuficiência de recursos materiais e de 

funcionários que dificultavam que tais serviços atuassem com competência no 

combate ao “comunismo”.  

É neste período que a Divisão de Polícia Política e Social (DSP) consolida 

sua inter-relação com as Delegacias de Ordem Política e Social (DOPS) Estaduais, 

locadas nas Secretarias de Segurança Estaduais. Articulam-se as seções de 

segurança nacional dos ministérios, estruturando uma rede de informação nacional e 
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internacional. Essa rede de espionagem era arregimentada em instâncias estaduais 

e federais. Portanto não podemos desvincular a interferência federal dos DOPS 

estaduais, dada a hierarquização, a cooperação e orientação dos serviços regidos a 

partir da aplicação dos preceitos de Segurança Nacional.163 

 

                                                 
163

 Cf. nos indica a tese de doutorado de Nilo Dias de Oliveira. “Vigilância e repressão no período JK: 
a atuação da Delegacia de Ordem Política e Social de São Paulo - DOPS-SP-, da Divisão de Polícia 
Política e Social –DPS- e do Conselho de Segurança Nacional –CSN- na configuração de um sistema 
de repressão nacional (1956-1961), em andamento. Sob a orientação da professora Dra. Vera Lucia 
Vieira. 
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CAPÍTULO VII - A PRINCÍPIO, ERAM TODOS COMUNISTAS: 

a perseguição do DOPS/SP ao prefeito da cidade de São 

Paulo Wladimir de Toledo Piza 

 

 

Selecionamos da documentação, para exemplificar o afirmado acima, a 

perseguição a uma personalidade política, o prefeito da cidade de São Paulo 

(11/04/1956 - 07/04/1957) Sr. Wladimir de Toledo Piza (1905-1999). Segundo 

aprendem os alunos da escola municipal que nos dias atuais leva o nome deste 

prefeito, Piza era médico, tomou parte na revolução de 1932 e ingressou na política 

pelo Partido Republicano Paulista (PRP).164 Eleito deputado estadual em 1950 

assumiu o cargo de prefeito no curto período de 1956 até 1957. Nessa condição 

buscou atender às demandas sociais básicas, ou seja, concretizar os preceitos do 

liberalismo, fazendo o Estado proceder à mediação entre o capital e o trabalho.  

Na busca de informações que viessem a contribuir para a elucidação da biografia 

desse prefeito num primeiro momento encontrei apenas estudos sobre a sua 

importância para a rede municipal de ensino e sobre o planejamento urbano. No 

percurso dessa pesquisa me deparei em sites de sebo, com livros de sua autoria 

entre os quais: “O livro das mãezinhas”, (PIZA, 1962) “Depoimento” (1976),“O 

dinheiro do Brasil (1980)” e “Por quem morreu Getúlio Vargas”. (1998) 

A primeira publicação é uma cartilha que era distribuída gratuitamente e teve 

uma primeira tiragem, em 1937, de 13.000 exemplares. Já em 1962 este valor 

aumentou para 600.000. (PIZA, 1962, p. 4-5) Esta cartilha foi concebida quando Piza 

integrava o Rotary Club que abraçou a ideia como uma maneira de levar as 

informações básicas sobre a gravidez, a concepção e a importância do aleitamento 

materno ao público de baixa renda. Como médico Piza tinha a compreensão de que, 

para combater a mortalidade infantil, era imprescindível o amparo a mulheres 

grávidas, condição básica para que o país pudesse alcançar níveis satisfatórios de 

desenvolvimento humano.  

                                                 
164

 O PRP havia se destacado no movimento constitucionalista de 1932 contra Getúlio, mas perde 
sua expressão nacional com a emergência da União Democrática Nacional (UDN) o qual 
gradativamente congrega os interesses dos segmentos dominantes da burguesia mais conservadora. 
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Elaborada com um linguajar simples e com ilustrações de Manuel Victor Filho, no  

final tem um espaço dedicado ao fornecimento de informações sobre as etapas do 

crescimento da criança, a ser preenchido pela mãe: data do nascimento, registro 

civil, árvore genealógica, batizado na igreja católica, alimentação:o início da 

amamentação, a introdução de mingau e sopas na dieta da criança: o 

desenvolvimento físico e mental:sustentação da cabeça e do corpo, os primeiros 

passos, as doses de vacina e a frequência das doenças, a dentição, a fala e a 

alfabetização.  

 

(...) E, assim, o livrinho despretensioso foi cumprindo a sua 
finalidade, como cavaleiro andante da luta contra a mortalidade 
infantil, enquanto o seu autor, levado por outros ventos, foi 
navegando nas águas agitadas da política. Nem por isso perdera de 
vista a criança brasileira, essa grande vítima dos maus políticos que, 
não apenas deixam de ampará-la, como até lhe dificultam os 
primeiros e incertos passinhos. (PIZA, 1976, p. 5) 

 

O livro Depoimentos, publicado pela Câmara Municipal de São Paulo, 

consiste fundamentalmente em um memorial sobre seu mandato como prefeito 

dessa cidade. O depoimento foi coletado em 1976 pelo historiador João de 

Scantimburgo inserido em um projeto maior de outro pesquisador Aureliano Leite 

sobre a história da municipalidade. (PIZA, 1976) 

Ao relembrar a posse de seu mandato o caracteriza  como “dias tumultuados, 

repletos de acontecimentos que se sucediam como rajadas de temporal, enquanto 

chamas de ódio e fumo toldavam o ar e impediam a visão nítida do que estava 

realmente acontecendo”. (PIZA, 1976, p. 4) 

Esse clima de tensão começou por sua oposição em seguir os conselhos de 

pessoas ligadas à justiça para que fossem barrados os trâmites do processo criminal 

contra a administração municipal na gestão de Jânio da Silva Quadros (1953 a 

1955).  A denúncia se fundamentava no descumprimento de contratos assinados e 

para os quais sequer haviam sido reservadas verbas orçamentárias. Esta ação 

judicial foi solicitada pela Prefeitura de São Paulo na gestão de Juvenal Lino Mattos 

(1955 - 1956), mas ele renunciara ao cargo após disputas travadas com Jânio da 

Silva Quadros, o então governador do Estado de São Paulo entre 1955 a 1959. 

 

Parecia que finalmente o problemático cargo de prefeito de São 
Paulo estava preenchido  com a eleição de Lino de Mattos, que seria 
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empossado em 02 de julho de 1955. Crasso engano. O senador 
pediu licença do seu mandato de Senador para exercera prefeitura 
de São Paulo, pretendendo retornar ao cargo ao término do seu 
breve período na prefeitura. Mas entrou em rota de colisão com o 
governador Jânio Quadros (sic), tendo este entrado com recurso no 
Tribunal Eleitoral contra o novo prefeito.  A representação, na 
verdade, consistia em uma escolha para Lino de Mattos: se quisesse 
cumprir os dois anos de mandato na prefeitura, teria que renunciar 
ao mandato de Senador, não podendo permanecer licenciado.  Se 
quisesse manter o seu mandato de Senador  teria que renunciar à 
Prefeitura. O tribunal acolheu a representação do grupo janista, e 
Lino fez a escolha óbvia.  Preferiu permanecer no Senado, onde 
ainda teria mais de  seis anos de mandato a cumprir. Assim sendo, 
renunciou ao mandato de prefeito  em 10 de abril de 1956, apenas 9 
meses depois de assumir a prefeitura paulistana. O vice-
prefeito  Wladimir de Toledo Piza, completou o conturbado quatriênio 
iniciado em 1953, em que cinco mandatários  se sucederam no 
cargo: Jânio Quadros (sic), Porfírio da Paz (interino), William Salém 
(interino), Lino de Matos e Toledo Piza. (SAMPAIO apud 
NEPOMUCENO, 1982) 

 

Todas estas acusações e manobras políticas serviram também de recado ao 

prefeito Piza e, no caso do processo contra Jânio, ele  foi devolvido para a prefeitura 

sob a alegação do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de que, se tratava de 

um processo movido contra o então governador, só poderia prosseguir com as 

investigações após a autorização da Assembleia Legislativa. A sugestão era clara 

para “guardar na gaveta” numa evidente manobra política. 

Já no próprio dia da posse recebi o recado de que, se quisesse 
tranquilidade no exercício do cargo, deveria sustar esse processo 
criminal. Como quem me transmitiu o recado era advogado e ex-
delegado de polícia, respondi que, embora médico, eu sabia que 
feita a denúncia, os processos por crime de ação pública caminham 
sem que a parte denunciante – no caso a Prefeitura- pudesse ter 
qualquer interferência no seu andamento. Evidentemente ele 
também sabia disso, mas me aconselhou a esperar. Para minha 
surpresa, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado devolveu o 
processo à Prefeitura, alegando que, sendo o denunciado 
governador do Estado, só poderia ser processado depois de 
autorização da Assembléia (sic) Legislativa. O procurador da 
Prefeitura, encarregado do caso, procurou-me então, para saber o 
que fazer com o processo. Eu poderia ter pedido os papéis a 
pretexto de estudá-los para, em verdade, metê-los na gaveta. Tantos 
processos neste país processos neste país têm morrido em gavetas, 
tantos foram os casos no passado em que se subtraíram à Lei os 
poderosos da época, que, um a mais, um a menos, não iria alterar a 
história do Brasil. (PIZA, 1976, p. 5) 
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Em suas memórias Piza aponta que se manteve em oposição a esta prática 

administrativa, tão recorrente em nosso país, pela sua convivência familiar com 

pessoas ligadas a área do direito e da magistratura. Ao perceber a manobra, 

determinou ao procurador do município que prosseguisse com as investigações e, a 

partir desse momento , relembra, começou “o inferno” em sua vida, e na do ex-

prefeito Juvenal Lino de Mattos que havia despachado o processo criminal. Como 

represália, ambos foram perseguidos pelos agentes do DOPS que instalaram 

escutas em suas residências. 

Começou o inferno. Dias depois tive a denúncia de que, tantos o 
meu telefone, quando o do ex-prefeito Lino de Mattos (sic), estavam 
sendo censurados e as conversas gravadas. Combinei então com o 
meu assessor militar, oficial do Exército, que organizasse dois 
grupos de servidores chefiados por advogados da Prefeitura, para 
dar batida nos locais onde estaria sendo efetuada a censura. Um 
apartamento próximo à residência o ex-prefeito e uma casa 
residencial a 100 metros da minha, foram cercados à noite. Os 
ocupantes de ambas conseguiram fugir. Não permitimos, porém, que 
ninguém se aproximasse dos dois locais e aguardamos o amanhecer 
para, em companhia de um delegado designado pelo Secretário da 
Segurança, proceder ao arrombamento da porta e apreensão do 
aparelho de gravação. Pude ouvir então conversas de minha mulher 
com minha mãe, realizadas na véspera. Quando se erguia o fone do 
telefone da minha casa, um dispositivo automático ligava o gravador. 
Quando o telefone era desligado, o gravador também se desligava e 
o alto falante, transferido automaticamente para outro pólo, passava 
a irradiar os avisos da Rádio Patrulha, dando ordem aos carros para 
atenderem este ou aquele chamado. Ambos imóveis haviam sido 
alugados por investigadores da Delegacia de Ordem Política e 
Social. Todo o material foi apreendido diante de grande número de 
repórteres da imprensa, que haviam passado a noite em claro, à 
espera da abertura das portas. Eram os primórdios do Waltergate 
indígena. Na América do Norte, por força de ação judicial, caía um 
Presidente. Aqui, o processo acabou sendo arquivado. É que não 
tínhamos um juiz humilde de nome Sirica. Não foram apurados os 
crimes, os autores ou os mandantes. Fui processado criminalmente 
porque contei na televisão a participação dos funcionários do DOPS 
no caso. Era o primeiro processo, de uma série de oito. (PIZA, 1976, 
p. 5-6) 

Em seu depoimento Wladimir de Toledo Piza relatou os problemas da cidade 

em diversos setores essenciais como resultado da vigência de um planejamento 

urbano ultrapassado. Em seu governo iniciou-se um estudo para a aplicação de um 

planejamento integrado que considerou a região da Grande São Paulo. Para 

diagnosticar a cidade a prefeitura contratou em 1956, a Sociedade para Análises 

Gráficas e Mecanográficas Aplicadas aos Complexos Sociais (SAGMACS), atrelada 



242 

 

ao Mouvement Économie et Humanisme, orientado pelo padre Louis-Joseph Lebret, 

amplamente divulgado nos meios de comunicação para que a sociedade civil, ou 

seja,  as universidades e movimentos sociais pudessem contribuir nos pontos 

centrais do planejamento urbano municipal. (CESTARO, 2009) Todavia, esse projeto 

foi engavetado pela burocracia paulista. 

Os resultados desse estudo, exposto por Piza nesta publicação atesta os 

vários problemas sociais vigentes na cidade de São Paulo, ligados à saúde pública; 

ao saneamento básico; às concessões de serviços públicos: telefonia, transporte 

público, energia elétrica; limpeza pública; ao ensino público e à ausência de lazer 

para os moradores de bairros operários. 

Foi em sua gestão que se iniciou a constituição de uma rede de ensino 

municipal, com o estabelecimento de referências funcionais para os profissionais da 

educação, criando cargos para professor primário, inspetor escolar, serventes, 

bedéis e outros. Encerrado o acordo que previa que caber a resultava nos seguintes 

problemas: 

 

Ao lado de palácios escolares, cuja construção comecei por proibir 
terminantemente, encontrei galpões de madeira, construídos havia 
dois ou mais anos e ainda não utilizados, com o assoalho cheio das 
fitas de madeira das plainas, que os carpinteiros ali haviam deixado. 
Isso explicava o fato de o Secretário da Educação do Estado haver 
afirmado pela imprensa, dias antes, que todas as crianças da Capital 
estavam matriculadas, e ainda havia prédios fechados por falta de 
alunos. É que o Estado, durante quase 30 anos, não havia feito 
qualquer recenseamento escolar. Sem informações nesse sentido, a 
Prefeitura construía prédios ou galpões, de acordo com os terrenos 
de que dispunha. (PIZA, 1976, p. 23-4) 

  

Os critérios para a contratação mesclavam duas condições básicas que 

procuravam, conforme se deduz hoje, suprir a demanda por acesso ao ensino. De 

um lado, para ser contratado era necessário possuir diploma de escola normal o que 

garantiria condições para o exercício da função docente. Por outro, era necessário 

trazer uma relação de 40 alunos em idade escolar ainda não matriculados, assim 

como o endereço de sala para a escola. De posse dessa documentação, lhe era 

concedido o direito as  aulas e a assunção dos custos para a manutenção da classe 

pelo Estado, garantindo-se assim a gratuidade do ensino. Com tal estratégia Piza 

conseguiu, em oito meses, colocar em funcionamento 1.582 classes com 40 alunos 

em cada uma delas, atendendo a um total de mais de 60 mil crianças.  
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Desde os anos 40, a cidade de São Paulo atravessava modificações, como a 

expansão urbana, o processo de imigração e migração e o desenvolvimento 

industrial. Assim, a partir dos anos 50 houve a consolidação dos bairros periféricos, 

principalmente na zona leste, onde nordestinos se instalaram em regiões afastadas 

do centro da cidade, sem uma estrutura digna. Entre 1930 a 1960 as principais 

reivindicações eram por melhores condições de vida, respeitabilidade e moradia 

digna. (FONTES, 2002) 

Motivo para tais mobilizações não faltavam dados os problemas para serem 

resolvidos na cidade de São Paulo. Conforme rememora esse ex-prefeito de São 

Paulo, sobre as condições da cidade nos anos 50. 

 

os serviços telefônicos não atendiam. A metade da procura dos 150 
mil instalados, esperavam. Na fila mais 150 mil. Na iluminação 
pública a situação, era de 32 mil lâmpadas para ruas e logradouros 
públicos, no entanto seriam necessários outros 32 mil. 0 
abastecimento de água potável não atendia a metade da população. 
A rede de esgotos não atendia 30%'da -área urbana e não havia 
instalações para o tratamento de resíduos, dessa forma o 
Tamanduateí e o Tietê se transformam em esgotos a céu aberto. A 
coleta de lixo era feita em apenas um terço da área urbana e o 
serviço municipal limitava-se a retirar lixo de um, lado da cidade para 
depositá-la em outro lado. Para uma necessidade de 10 postos de 
pronto-socorro, um para cada 300 mil habitantes, possuía apenas 5. 
Postos de assistência à infância-só possuía 4, quando a necessidade 
era de 50 postos. Com -125- mil crianças em idade escolar, São, 
Paulo*condenava a maioria deles ao, analfabetismo. Mais de 100 mil 
imóveis da cidade não pagavam impostos. Em ruas despreparadas 
era prenunciado um congestionamento urbano eloqüente com o 
início da produção de veículos automotores no país. (PIZA, 1967) 

   

Advinham tais problemas da importância que este estado e sua capital 

adquiriam no cenário produtivo do país, ou seja, no período, São Paulo já 

representava a maior concentração industrial do país e já era o maior contribuinte 

para a formação do Produto Interno Bruto (PIB). 

Situando o desenvolvimento industrial do país até a década de 1960, Wilson 

Cano (1998) considera que ele possui dois grandes momentos: de industrialização 

restringida, que vai de 1930 a 1955 e é marcado pela ausência de produção de bens 

de capital e a fase da industrialização pesada, 1956 a 1961. O que, ainda segundo 

ele, se dá com maior intensidade em São Paulo com repercussões nas várias 

regiões do país, pois provoca inúmeros bloqueios por um lado e desenvolvimentos 
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paralelos e secundários por outro, isto sem falar nos impactos sobre a população 

(migrações, destruição de sistemas produtivos anteriores etc.).  

 O desenvolvimento tende a subordinar o campo à cidade com a 

intensificação dos fluxos migratórios para as regiões com mais potencial de trabalho, 

o que tem um profundo impacto na configuração das demandas por investimentos 

públicos ou privados nas cidades, o que não se verifica na medida dessas 

necessidades. Particularmente no concernente ás políticas públicas, que desde os 

primórdios, a lógica do desenvolvimento é impeditiva do atendimento às carências 

sociais e urbanas, configurando-se como praticamente inexistentes.  

 Assim, de fato, o agente do DOPS tinha razão: as mobilizações por água, luz, 

transporte, saneamento básico, abertura de postos de saúde, escolas, eram 

inúmeras e aglutinavam, desde o período varguista, as pessoas que moravam nos 

espaços urbanos carentes desta infraestrutura ou desses atendimentos.  

O depoimento de Toledo Piza é bastante apropriado, particularmente porque 

ele é um dos personagens classificados como perigoso e considerado militante  do 

partido comunista pelos agentes do serviço de informações do DOPS/SP. 

Ele também lançou as bases da política cambial que seria mais tarde adotada 

pelo governo brasileiro e iniciou uma ampla análise sobre a cidade de São Paulo, 

elaborada por especialistas, que foi entregue ao prefeito seguinte, o Sr. Ademar de 

Barros.  

Com tal perfil Piza foi objeto de investigação dos agentes desse departamento 

que suspeitavam de seus vínculos com setores populares e sindicais, na elaboração 

de suas propostas eleitorais.  

 

Prepara o prefeito Wladimir Toledo Piza, um programa a ser 
desenvolvido pelas Sociedades Amigos dos Bairros que consiste em 
congregar, nessas entidades todos os elementos que tomaram parte 
ativa, denominado movimento “Panela Vazia” apoiando – o nas 
eleições para a prefeitura em março de 1957 posteriormente para 
governador em 1958 (...) contra ele, desde já, com apoio de todos os 
sindicatos que obedecem a “cartilha vermelha” e esse apoio sindical 
solidificou após o dia 1° de Maio quando das festividades os 
comunistas consideraram organizada.165 
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 Relatório de investigação s/nº.10/06/1955. Resumo: “Assembléia realizada no dia 8 passado, no 
Cine Lux, pela Comissão Israelita Paulista Contra o Racismo”. DPT Comunismo, OS, 1931 vol. 28- B. 
Fundo DEOPS, APESP; Relatório de investigação s/nº. INVESTIGADORES: PARADA NETTO e 
CELSO ANUNES ROSA.  27/04/1955. Resumo: ATO PÚBLICO PROMOVIDO PELA DIREÇÃO DO 
JORNAL DE HOJE, PARA DEBATES RELACIONADOS COM O NOTICIARIO PÚBLICADO PELO 
JORNAL O ESTADO DE S. SÃO PAULO QUANTO AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS DAQUELE 
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O investigador conclui, assim, com uma indagação acerca de um possível 

prenúncio da aproximação de Toledo Piza com o PCB e identifica o movimento 

popular contra a carestia irrompida pelo país (PAOLI, 1982) - aqui identificado em 

uma de suas especificidades: o denominado “Panela Vazia”-, como uma mobilização 

que obedecia à “cartilha vermelha”: “Abraçará, o Sr. Piza, a campanha do PCB a ser 

intensificada muito em breve, de conquista da legalidade do Partido da qual será em 

São Paulo a principal figura”.166  

Toledo Piza foi também colocado como suspeito por suas críticas e denúncias, 

ainda enquanto vereador, o contrato que a Companhia Inglesa & and Power mantinha 

com o governo, que garantia o monopólio da comercialização do consumo de energia 

elétrica no estado. A necessidade premente de expansão da rede de energia elétrica 

em decorrência da industrialização e da concentração urbana em algumas regiões do 

país monopolizou o legislativo federal por mais de duas décadas (de 1937 a 1961), a 

começar no período de Vargas. As divergências entre os diferentes segmentos da 

burguesia – uma parte vinculada ao capital internacional e outra ao 

desenvolvimentismo nacionalista –, só foram resolvidas em 1961 no governo de João 

Goulart. (SILVA, 2003) 

 Além disso, conforme se depreende do documento, posicionara-se a favor da 

extinção do DOPS: “PCB, que vinha admirando e enaltecendo a atuação anti- 

imperialismo do prefeito da Capital, principalmente contra o DOPS e pela sua a 

extinção elogiando sua atuação de Piza contra a subsidiaria do trust Light, por ter 

denunciado o contrato com a Cia. Telefônica”.167 

                                                                                                                                                         
JORNAL. LOCAL: CLASSES LABORIOSAS – RUA ROBERTO SIMONSEEN. 21:00 HORAS- 
INVESTIGADORES: PARADA NETTO e CELSO ANUNES ROSA. DPT Comunismo, OS, 1931 vol. 
28- B. Fundo DEOPS, APESP; Relatório de investigação s/nº. 26/08/1955. Relatório “Ato publico, 
efetuado, ontem na Faculdade de Direito da Universidade de S. Paulo. -” . DPT Comunismo, OS, 
1931 vol. 28- B. Fundo DEOPS, APESP; Relatório de investigação. 1956. Resumo: Informação 
reservadas: “Analisando as eleições municipais; Tática do Partido Comunista e Trabalho de massa”. - 
(grifado PCB). DPT Comunismo, OS, 1931 vol. 28- B. Fundo DEOPS, APESP; Relatório de 
investigação. 24/05/1956. Resumo: “Informação reservada”. DPT Comunismo, OS, 1931 vol. 28- B. 
Fundo DEOPS, APESP; Relatório de Investigação s/nº. 04/05/1956. Resumo: “Pretensões políticas 
do Sr. Wladimir de Toledo Piza”. DPT Comunismo, OS, 1931 vol. 28- B. Fundo DEOPS, APESP. 
Encontramos vários relatórios do SS com a citação do nome do prefeito Wladimir de Toledo Piza, 
nesta dissertação selecionamos apenas alguns. Entre os quais ver: Relatório de investigação 1931 
vol.28-B. 
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 Relatório de investigação. 04/05/1956. Resumo: “Pretensões políticas do Sr. Wladimir de Toledo 
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167Relatório de investigação. 23/05/1956. Resumo: “Informação reservada”. DPT Comunismo, OS, 
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Essas denúncias advinham de sua oposição aos artifícios que privilegiavam as 

corporações internacionais e operavam nos serviços públicos essenciais. Em seu 

testemunho explicita os motivos pelos quais o Estado opta pela concessão do serviço 

público, quando se configura essas duas situações ou não possui a tecnologia ou o 

capital para o seu desenvolvimento.  

A documentação nos aponta que o contrato entre a prefeitura de São Paulo e a 

Companhia Telefônica Brasileira, vinculada ao aglomerado Ligth & Power, possuía a 

concessão para a prestação dos serviços públicos ligados ao transporte público, 

energia elétrica e a telecomunicação. Esse trust configurava um dos monopólios do 

capital estrangeiro em propriedade de empresas públicas do setor energético em São 

Paulo e no Rio de Janeiro. 

Nos estudos historiográficos (SILVA, 2006) sobre esse tema aponta-se que a 

Ligth & Power foi um dos monopólios mais renitentes em termos de extração de lucros 

do país, e que, naquele momento, estendia seus tentáculos ao fornecimento de 

serviços de telefonia que, também conforme já estudado, era de cunho estatal, com 

concessões a empresas privadas que monopolizavam o atendimento em crescente 

demanda.  

Piza recorda que no período do seu mandato a assinatura desse acordo já 

havia completado trinta anos e estava findando o prazo para a prorrogação do 

convênio na área de telefonia. Em sua avaliação naquela conjuntura era “o pior 

serviço público da Capital” (PIZA, 1976, p.12) pela precariedade do serviço e pelo 

ínfimo número de linhas telefônicas. Aponta ainda que sugeriu uma reformulação do 

sistema telefônico, contudo, a companhia Ligth & Power posicionou-se 

terminantemente contrária aos encaminhamentos do poder público:  

 

Os representantes da Light pularam. Seria absurdo, diziam eles, 
permitir que outras empresas usassem o seu serviço, para fazer 
concorrência a eles. “O serviço é público”, respondí (sic). Alegaram 
que isso era impossível e eu argumentei que eles mesmos faziam 
tráfego mútuo com várias empresas telefônicas do interior. Disseram 
que isso não seria possível numa única cidade, mas eu lhes citei o 
exemplo de Paris, onde, por muitos anos, haviam funcionado, 
simultaneamente, duas empresas telefônicas. Ofereceram, então -se 
concordássemos com a prorrogação por mais 10 anos-  a instalação 
de mais oito estações com 10.000 terminais cada. Seria atender 
apenas à metade da demanda daquele momento e agravar a situação 
durante 10 anos mais. (PIZA, 1976, p.13) 
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Como não houve um consenso, a prefeitura notificou judicialmente a 

companhia e retomou os serviços de telefonia. Visando resolver o impasse ele propôs 

um projeto de lei à Câmara Municipal de São Paulo (CMSP) para que essa edilidade 

autorizasse a abertura de um edital de concorrência pública internacional para 

constituir uma interconexão de sistemas entre a Companhia Telefônica Brasileira e 

outra franquia. Piza afirma que até mesmo já tinha a informação do interesse de dois 

grupos. Esse projeto tramitou nessa instituição por cinco anos e mesmo após todas as 

denúncias a prefeitura assinou um novo contrato com a antiga concessionária. 

As acusações de ligação com o PCB, imputadas a este prefeito foram assim 

relatadas por um agente que preferiu manter sua identidade oculta. Observe  que ele 

aprendeu bem os ensinamentos contidos no Manual do Sr. Apolônio, a começar pela 

referência a um Comitê regional do PCB. 

 

O Comitê Regional Piratininga do PCB, que vinha admirando e 
enaltecendo a atuação anti-imperialista do Prefeito da Capital, 
principalmente contra o DOPS e pela extinção, elogiando a atuação 
de Piza contra a Cia. Telefonica, subsidiria (sic) do truste Light, por 
ter este denunciado o contrato com a Cia. Telefonica, quando 
recusou renovar aquela empresa que garante-lhe o monopólio do 
serviço em S. Paulo. Essa atitude do Prefeito foi considerada como o 
pronunciamento de grande importância contra os trustes 
imperialistas, motivo pelo qual o comitê Regional do Partido e da 
L.E.N seção de S. Paulo, o apoiaram. O discurso do Prefeito no dia 
1º de Maio no Parque Ibirapuera, defendendo os direitos trabalhistas, 
o direito de greve, e as reivindicações dos trabalhadores, 
entusiasmaram os dirigentes comunistas, tendo o comitê central do 
PCB enviado para o Partido na URSS, um amplo relatório da festa 
do 1º de Maio com fotografias das massas que tomaram parte 
naqueles festejos, enaltecendo a figura anti-imperialista  de Wladimir 
de Toledo Piza, defensor das reivindicações operarias (sic) e dos 
interesses nacionais, tanto que, por isso (sic) mesmo, o escritor 
Jorge Amado esteve no mês p. passado em extreito  (sic) contato 
com o Dr. Piza.168 

  

Mesmo no registro do agente do DOPS infiltrado na reunião, revela que ele era 

um prefeito envolvido na defesa dos interesses nacionais, no caso o combate aos 

interesses da empresa canadense Ligth & Power que, conforme ele mesmo 

denunciava não se restringia ao serviço de comunicação, mas também incorporava a 

área do transporte e da energia elétrica.  
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 Relatório de investigação nº 378. maio de 1956. Resumo: Informação Reservada (grifo vermelho, 
PCB) DPT Comunismo, OS, 1931 vol. 28- B. Fundo DEOPS, APESP. 
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Wladimir Toledo Piza não foi o único político a ser citado pelos censores nos 

relatórios e são recorrentes as acusações a políticos que, na perspectiva desses 

agentes, eram adeptos do PCB, particularmente a suspeita de que esses concorriam 

a cargos públicos infiltrados nas siglas legais já que se mantinha a ilegalidade do 

Partido Comunista.   

A análise dos agentes infiltrados da polícia política, denominados 

“reservados” configura não apenas o cerceamento da à livre organização, mas vai 

mais longe, configura limites impostos à liberdade de escolha do eleitor, pois o 

censor anuncia que o Tribunal Superior Eleitoral vai cassar tais deputados, não 

porque seriam do Partido Comunista, mas porque haviam sido eleitos “com o voto 

dos comunistas”.  

 

Fomos informados que será dada entrada hoje, no Tribunal Superior 
Eleitoral, um recurso contra a recente decisão deste Tribunal que 
considera ganho de causa ao vereador João Louzada, eleito pelo 
PSD que deve mandato cassado pelo TRE de São Paulo, sob 
alegação de o vereador ser eleito pelo voto comunista. O Sr. Aurélio 
Soares Andrade suplente em exercício não se conformando com 
esta decisão contratou um advogado Fernando Ribeiro de Morais, 
mesmo levantou a questão ao TRE e que conseguiu a cassação do 
mandato daquele vereador, será patrono da causa em recurso (sic). 
Informa-nos ainda que em virtude dessa resolução e com a posse do 
vereador João Louzada, a Câmara de São Paulo, a vereadora 
Matilde de Carvalho, que também fora eleita pelos comunistas e que 
faz parte da Comissão Executiva da Federação das Mulheres, órgão 
de PCB rompeu compromisso com PSD cujo (sic) era afastar – se 
dos elementos extremistas. Em suma, esta vereadora seria a “porta 
voz” das reivindicações do PCB na Câmara.169 

 

Ao redigir o documento o agente do DOPS traça uma “hierarquia de 

periculosidade”. As pessoas com maior visibilidade tanto os políticos como 

presidente de sindicatos eram mais “perigosos”, taxados como: joguete nas mãos 

dos comunistas (Gal. José Porfírio da Paz); aliado dos comunistas (Wladimir de 

Toledo Piza); elemento que está namorando o apoio dos comunistas (Dr. Paulo 

Ribeiro da Luz); aliado dos comunistas (Gabriel Greco); membro, ou melhor, e 

comunista agitador (Salvador Rodrigues); ex-deputado comunista (professor Mario 

Schemberg); elemento comunista (Salvador Romano Lossaco); grande aliado dos 

comunistas (Gal. Leônidas Cardoso); grande agitador e aliado dos comunistas 
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(Milton Pereira Marcondes); perigoso agitador comunista (José de Araújo Plácido); 

líder sindical comunista (Santos Bobadilha); aliado dos comunistas (Aldo Lombardi); 

figura de destaque do PCB170 (Pontes de Morais); Maria Aragão e Gracia Miranda, 

ambas adjetivadas como comunistas. 

A persecutoriedade se manifesta também na associação entre o relato das 

articulações políticas (verdadeiras ou não), visando as próximas eleições para 

prefeito na cidade de São Paulo, que se realizariam no ano seguinte com um 

possível intervenção dos comunistas no DOPS, pois se exigia a renúncia do então 

delegado deste órgão.  

 

Nosso informante, conversando com o jornalista Pontes Morais, 
soube que o PCB já tinha planejado com o Gal. Porfírio da Paz para 
que, no caso venha a assumir o Governo do Estado, o Dr. José Ortiz 
Monteiro, fosse nomeado a Secretaria da Justiça do governo do 
Estado de S. Paulo, bem como o PCB cogita lançar o Dr. Wladimir 
Toledo Piza, como candidato a vice-Governador do Estado, no caso 
do Gal. Porfírio da Paz, vir a assumir o governo de S. Paulo também 
palavra de ordem do PCB exigir a renuncia do delegado do DOPS, 
dr. Ribeiro de Andrade, bem como a extinção deste 
Departamento.(...) O PCB, também está exigindo as demissões do 
Sr. Muniz Aragão, Delegado Regional do Ministério do Trabalho em 
S. Paulo e do Sr. Nelson Gouveia, Chefe da Secção Sindical da 
referida Delegacia, elementos reacionários que segundo os 
“vermelhos”, acham-se a serviço do DOPS e dos empregadores. (...) 
O Deputado estadual Gualberto Moreira, eleito Prefeito Municipal de 
Sorocaba, com apoio dos comunistas, requereu na sessão da última 
quarta-feira, da Assembléia Legislativa do Estado, o afastamento de 
Delegado do DOPS, dr. Ribeiro de Andrade, e pediu que dessa 
posição do Parlamento se desse conta ao Gal. Texeira Lott, ao Gal. 
Falconieri da Cunha e ao Presidente da Republica. O PCB, está 
procurando aproveitar a oportunidade, para conseguir afastar os 
inimigos dos Comunistas”.171 

 

Entre 1954 e 1956, ocorreram cinco pleitos que referendaram os seguintes 

prefeitos: José Porfírio da Paz (1954 a 1955), Jânio da Silva Quadros (1955 a 1955), 

William Salem (1955 a 1955), Juvenal Lino de Mattos (1955 a 1956) e Wladimir de 

Toledo Piza (1956 a 1957).172  
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O relato culmina com a expressão clara da ideologia que movia tais agentes, 

isto é, a grande subversão era querer “fazer política” e nesta lógica, lutar pela 

democracia, articular a população para o exercício de sua cidadania tornando se 

atos de subversão da ordem e uma ameaça à segurança nacional. 

 

O PCB determinou tarefas aos seus asseclas para pixarem paredes 
e escreverem nas calçadas frases exigindo a renuncia do Dr. Janio 
Quadros. A Cruzada Humanitária pela proibição das Armas 
Atômicas, que deveria ser uma entidade apolítica, está fazendo 
política, pois que, ainda na noite da última segunda-feira, dia 14 do 
corrente, em sua sede social situada na Av. 9 de Julho, 40, 12º 
andar, realizou uma reunião de caráter político. Naquela reunião 
usaram da palavra o Prof º Mario Schemberg, o Dr. Fuede Saad, o 
Profº Samuel Pessoa e o Dr. (...) Doria, cujos oradores conclamaram 
o povo a lutar pelas liberdades democráticas do governo do Senador 
Nereu Ramos. O PCB agita as massas exigindo a legalidade para o 
mesmo.173 

 

Se não fosse trágico do ponto de vista do poder público, ou seja, da ação de 

um Estado que se diz liberal e democrático, a ironia que se revela quando se elucida 

a lógica que move a ação destes órgãos, é que o exercício correto das funções 

públicas é considerado ato suspeito e tratado como caso de polícia, enquanto os 

problemas de corrupção que vinham a público eram tratados como uma questão de 

desmando de políticos, sujeito a sindicâncias intermináveis e inconclusas, muitas 

das quais levadas a cabo pelos próprios denunciados.  

Completa-se a trágica ironia com a evidência de que, se a corrupção leva 

pessoas a se mobilizar, esses passam a ser os suspeitos, ou seja, os que cuidam da 

ordem pública mobilizando-se para coibir tais abusos (caso Jânio). E são suspeitos 

mesmo que demonstrem não estar propondo nada muito radical em relação aos 

poderes reinantes, pois, no caso, indicam para substituir o corrupto, nada menos 

que um general. 

Outro aspecto que podemos destacar desse documento é o fato de que 

Wladimir Toledo Piza já constava nos documentos do DOPS como político 

simpatizante do PCB desde o ano de 1955, quando ocorreram as mobilizações 

pedindo a renúncia do então governador do estado, o Sr. Jânio da Silva Quadros. 

Presente no ato realizado em frente à Assembleia Legislativa do Estado, no dia 14 

de novembro de 1955, ele aparece ao lado das pessoas fichadas, porque, segundo 
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o DOPS, tratava-se de uma manifestação “de apoio àquela Assembléia, (...) 

determinada pelo PCB (...) pedindo a renúncia do Governador Janio Quadros”. 174 

Não por acaso agentes do DOPS eram solicitados por empresários, mesmo 

que de pequeno porte, para contar que o anteparo de tal monta poderia ser de 

grande valia. Neste sentido, o caso abaixo ilustra bem que tipo de solicitação recebia 

este órgão de empresários desse porte. Trata-se da queixa de um empresário que 

contratara pedreiros para fazerem uma reforma, os quais não compareciam 

regularmente ao trabalho.  A queixa imediatamente é vista pelos agentes como 

evidência de um boicote de cunho comunista, passando de costumeira investigação 

do “ato subversivo de paralisação das obras”. 

 

Determino à Sub-Chefia de Investigação desta Especializada, para 
proceder investigações em torno de possível ato de sabotagem contra 
a pessoa do Sr. Adalberto Hajmasy, residente a rua Camé, 443 no Alto 
da Moóca. Referida pessoa alega por duas vezes coloca (r) anúncio 
em Jornais afim de arranjar pedreiros para um concerto em sua 
residência  e em ambas as vezes surge um ou mais indivíduos que 
tentam (...) paralisação das obras.175  

 

A investigação demonstrou que se tratava de uma paranoia persecutória do 

contratante, o que, em si, também é bastante revelador, pois esse clima de 

suspeição estava presente na população, resvalando para um absurdo temor ante 

qualquer reivindicação, mesmo que, conforme se comprovou nesse caso, se 

referisse à obtenção da informação sobre o local onde deveria ser feita a obra.  

 

As investigações levadas a efeito em torno do assunto tiveram o 
seguinte resultado: Não se trata de sabotagem, mas sim de distúrbio 
mental da suposta vítima, a qual dá demonstração aparente de sofrer 
de neurose de guerra. O sr. Adalberto Hajmasy, em anúncio em 
jornais locais, solicitou realmente pedreiros para o término  da 
reforma em sua casa, Na primeira vez, o queixoso anunciou o local 
em que reside. Em novo anúncio, determinou, o número 945 da 
Avenida País de Barros, onde foi esperar eventuais pedreiros que 
atendessem ao anúncio. Combinou serviço com alguns deles, de per 
si, porém o trabalho não foi feito, unicamente por divergências 
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252 

 

financeiras e não por questões de sabotagem conforme alega o 

queixoso. “Saudações atenciosas”.
176

 

 

A repressão era corriqueira, particularmente quando se tratava de 

mobilizações por direitos trabalhistas. Por exemplo, em 1957, quando houve a greve 

da empresa Nitro Química na zona leste de São Paulo o policiamento foi ostensivo.     

 

(...) violentamente reprimida pela Força Pública, quando 200 policiais 
da cavalaria, armados com fuzis, dormiram nas dependências da 
fábrica, à espera dos primeiros piquetes na entrada da fábrica. Pela 
manhã, as imediações da empresa se transformaram em uma praça 
de guerra, onde havia cavalos, bombas de gás lacrimogêneo, 
metralhadoras e fuzis apontados para a população, casas e 
estabelecimentos invadidos, violências de toda ordem que 
estabeleceram um quadro de pânico no bairro. Dispostos a encerrar 
pela força o movimento grevista, os policiais chegaram a invadir a 
sub-sede do sindicato a fim de dispersar os trabalhadores que lá se 
encontravam. (FONTES apud BATTIBUGLI, 2006, p. 28)  
 

 

Vários documentos taxam pessoas como sendo a expressão do perigo 

vermelho e/ou do inimigo interno e estas pessoas são sempre associadas ao partido 

comunista, à subversão da ordem, mas ao lermos as evidências destas vinculações 

ou ações, verificamos que tais pessoas foram criminalizadas, o mais curioso foi 

constatarmos o alcance do sistema de vigilância a personalidades influentes daquela 

sociedade. 

Por todas estas evidencias podemos observar que um dos critérios para o 

exercício da vigilância se dava através da visibilidade. Neste sentido, bastava fazer 

alguma crítica ao governo ou ter alguma expressão pública que se destacasse por 

qualquer motivo, para que segmentos da sociedade civil tivessem suas vidas 

acompanhadas.  

Por mais diversificadas que fossem as atividades que estruturam a repressão 

institucional, todos os agentes da segurança pública, desde o Secretário de 

Segurança Pública até o escrivão de uma delegacia se transformam em agentes de 

um sistema de vigilância e repressão e seus integrantes, mesmo que não tivessem 

noção da amplitude desta malha que compunha a burocracia do Estado, e na qual 

sua função estava inserida, contribuía para essa opressão institucional.  
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O caráter violento do Estado no Brasil, que se perpetua ao longo deste 

período evidencia-se a partir da articulação entre as polícias políticas e as polícias 

voltadas para a repressão ao crime comum, configurando a manifestação de um 

Estado autocrático cuja relação com a sociedade que integra é inerentemente 

violenta. (VIEIRA, 2005)  

A análise da atuação do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS/SP) 

órgão de coerção social, política e cultural, a partir da imensa documentação 

constante no Arquivo Público do Estado de São Paulo, corrobora não apenas a ação 

dos órgãos de repressão neste estado em períodos não ditatoriais, como também 

evidencia a articulação deste sistema em nível nacional a partir da segunda metade 

da década de 50. 

As evidências de perseguições que aparecem na documentação permitem o 

diálogo com a historiografia que considera a vigência da democracia entre duas 

ditaduras (Um interregno democrático entre o período da ditadura de Getúlio Vargas 

1937 - 1945 e a Militar 1964 – 1985) como se a liberdade de expressão e 

manifestações inerentes aos preceitos democráticos não se aplicassem afinal, a  

liberdade deveria mesmo ficar restrita  para quem fosse referendado pelo próprio 

governo. 

No percurso da análise documental, percebemos que os critérios sobre as 

caracterizações do que seria ato subversivo para o Estado, conforme se manifesta 

nas ações dos policiais, não se restringia aos quadros do PCB. Quem eram então 

estes suspeitos? Eram considerados como ameaça à ordem social, genericamente 

denominados comunistas, tanto pessoas que aparentemente tinham pouca 

visibilidade social, como aqueles que se manifestavam criticamente frente às 

contradições e desigualdades sociais ou aqueles que desempenhavam 

corretamente as funções públicas. O que fica claro é que, esses agentes promovem 

uma hierarquização sobre a periculosidade das pessoas, diante  a possibilidade de 

formar uma opinião pública.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

“necessidade de imiscuir-se 
sorrateiramente em determinados setores, 

ou quase todos os setores de atividade 
humana” (Luiz Apolônio) 

 

 

 

Este estudo teve a finalidade de analisar o sistema repressivo anos 50 até os 

anos 60, a partir do cruzamento de documentação, a saber: os relatórios e 

documentos do Fundo DEOPS e os manuais de formação dos policiais. Foi possível 

compreender a lógica das ações de vigilância e repressão que esses agentes do 

Estado promoveram entre os trabalhadores considerados como o foco da 

subversão. Vimos que a associação mais usual referia-se ao seguinte esquema: 

trabalhadores articulados eram a expressão da militância comunista, o que coincidia 

com a retomada das lutas dos trabalhadores e a união de várias categorias, pelo 

reconhecimento de demandas e bandeiras comuns. Tal união resultou não apenas 

no aumento de sua capacidade de mobilização, mas tornaram-as mais amplas, além 

de desenvolverem inúmeras outras estratégias de lutas, além das tradicionais 

greves.  A greve era a maneira pela qual contestavam a exploração de sua força de 

trabalho, precedidas ou concomitantes a comícios, reuniões, assembleias e 

piquetes. Nas passeatas e mobilizações, das mais diversas, clamavam por melhores 

condições de vida, acesso aos direitos de cidadania e o direito de viver com 

dignidade, além de declararem suas posições sobre problemas políticos candentes 

no período, como a questão das privatizações ou nacionalizações em pauta, como a 

questão do petróleo, ou da energia elétrica, ou sobre o sentido do uso de uma 

bomba atômica, entre outros temas.  

A vigilância, o controle e o cerceamento não eram dirigidos apenas para as 

organizações classistas, como os sindicatos, mas atingia também organizações 

diversas da sociedade civil, particularmente aquelas que criticavam os padrões do 

capitalismo vigentes no país, fosse através de críticas às políticas públicas, fosse 

através de denúncias de pobreza, indigência e descalabros sociais.  
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A configuração da faceta do Estado que lhe confere um caráter repressivo 

durante a segunda década de 1950 foi possível a partir da análise das informações 

que emergiram da documentação, que evidenciou a atuação e o modus operandi do 

Departamento de Ordem Política e Social (DOPS/SP) contra a sociedade civil em 

São Paulo. 

As “provas” coletadas eram usadas para comprovar a suspeição descrita em 

infindáveis e múltiplos relatórios, mapearam os movimentos reivindicatórios vigentes 

na época, assim como as expressões públicas sobre temas relativos a respeito da 

dinâmica social.  

Trabalhando de forma articulada entre as instâncias e órgãos que 

compunham a estrutura da Secretaria de Segurança pública, contando com a 

integração entre policiais civis e militares, entre agentes secretos designados 

especialmente para isso e policiais comuns lotados em todas as delegacias do  

estado, foi promovido um controle sobre as atividades, com o fichando  de milhares 

de pessoas. 

Adentrando no universo social do policiamento no Estado de São Paulo, 

especialmente sobre a incumbência deste Serviço Secreto do DOPS, foi possível 

identificá-lo como um dos tentáculos da estruturação do sistema de informação 

nacional. Apontamos ainda que a necessidade de implementar várias agências de 

controle social advinha de governos anteriores, como ocorreu com a Delegacia 

Especial de Segurança Política e Social (DESPS).  

  A guerra contra o inimigo interno se intensifica na segunda metade da 

década de 1950, com a ampliação e complexidade do sistema repressivo implantado 

desde os anos da ditadura varguista. Essa lógica repressiva e excludente não fora 

abandonada com a promulgação da Constituição 1946. Pelo contrário, nos anos 

subsequentes os mecanismos de repressão foram modernizados e aperfeiçoados. 

Quais foram as mudanças?  

Nos vinte e sete anos de interregno entre duas ditaduras, a do Estado Novo e 

a militar, os métodos de espionagem e repressão foram aprofundados com a 

introdução de novas técnicas de registro, armazenamento e cruzamento de 

informações, os relatórios passaram a compor dossiês e poderiam ser 

transformados em peças para inquéritos policiais, a formação dos policiais passou a 

contar com cursos especialmente destinados a instrumentá-los para o 

reconhecimento de “um comunista”, ou indícios que denunciassem suas ações. A 



256 

 

lógica contida nas cartilhas de formação dos policiais, dentre as quais uma era 

destinada apenas ao treinamento da ação contra “os comunistas”, praticamente 

transformava toda expressão pública sobre questões sociais em subversões.  

Das informações que emergem dos documentos é possível proceder uma 

reflexão acerca da integração por meio do intercâmbio de informação e desempenho 

das delegacias especializadas e territoriais em categoria  estadual.  

No governo JK há uma ampliação dessa rede de informação, conforme 

indicam estudos recentes, configurando um complexo sistema nacional de 

espionagem, o que responde também as pressões do governo norte-americano em 

face aos problemas postos internacionalmente pela guerra fria. Neste sentido, o 

governo brasileiro contou com o auxílio financeiro e logístico da CIA e do FBI, que 

tinham a finalidade de, efetivamente, acabar com as dificuldades decorrentes de 

insuficiência de recursos materiais e de funcionários que dificultavam que esses 

serviços atuassem com competência no combate ao “comunismo”. Essa rede de 

espionagem era arregimentada em instâncias estaduais e federais. Portanto, não 

podemos desvincular a interferência federal dos DOPS estaduais, dada a 

hierarquização, a cooperação e orientação dos serviços regidos a partir da aplicação 

dos preceitos de Segurança Nacional. 

Da documentação coletada no Arquivo do Estado de São Paulo selecionamos  

para o desenvolvimento do presente relatório final, os registros sobre a vigilância 

que comprovam: a repressão às mobilizações sociais de pessoas que se 

articulavam em associações para concretização da democracia; assim como o 

cerceamento à livre expressão e ao exercício da profissão, ferindo-se, desta forma, 

os preceitos constitucionais referentes aos direitos e às garantias individuais  e o 

direito de livre exercício da profissão. A vigilância e os julgamentos constantes nesta 

documentação atestam também a ação desses agentes junto as pessoas que 

exerciam funções públicas, como prefeitos, vereadores, deputados,  constituindo  

um extenso universo de acusações a pessoas públicas, sempre enquadradas como  

inimigo interno. 

No percurso da análise documental, percebemos que os critérios sobre as 

caracterizações do que seria ato subversivo para o estado, conforme se manifesta 

nas ações dos policiais, não se restringia aos quadros do PCB. Quem eram então 

estes suspeitos? Eram considerados como ameaça à ordem social, genericamente 

denominados comunistas, tanto pessoas que aparentemente tinham pouca 
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visibilidade social, como aqueles que se manifestavam criticamente frente as  

contradições e desigualdades sociais ou aqueles que desempenhavam 

corretamente as funções públicas, tais agentes promoveram uma certa 

hierarquização sobre a periculosidade das pessoas, como  a possibilidade de formar 

opinião pública.  

Observamos que este perigo iminente expresso na escrita dos agentes do SS 

se desdobrava para toda a sociedade. Assim os eleitores que votavam em pessoas 

consideradas “perigosas” eram considerados comunistas.  

Na bibliografia que versa sobre os anos do governo JK o discurso 

democratizante ganha grande relevância. Também as perseguições do Estado 

contra a população, sob o argumento do perigo vermelho, são analisadas como 

perseguição aos comunistas, reproduzindo-se, mesmo que de forma crítica, a lógica 

que justificava a ação do Estado. Os documentos analisados apontam a contradição 

entre esta prática e os preceitos Constitucionais vigentes na década de 50 a 60. 

As fontes examinadas demonstram como se criminalizou as demandas 

sociais, a partir da vigilância e da repressão às mais diferentes manifestações 

públicas, sejam estas de trabalhadores ou de personalidades que denunciassem 

problemas nacionais ou regionais ou que criticassem aspectos das políticas em 

curso.  

A perseguição aos trabalhadores, a criminalização dos movimentos sociais, 

das greves e o controle da sociedade civil, tudo era feito em nome da preservação 

da segurança interna e da manutenção da ordem.  

 Como não questionar a existência da democracia, pois em um país em que 

se mapeavam preventivamente os trabalhadores, considerados sempre como foco 

de subversão e desordem, como caracterizá-lo democrático? Os indivíduos eram 

estigmatizados em suas expressões públicas, associando-os a fantasmagoria do 

perigo vermelho, expressando o alinhamento com os preceitos da Guerra Fria. 

Nesta conjuntura a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo cumpriu os 

desígnios dos órgãos federais e modernizou os mecanismos de repressão 

objetivando agilizar a comunicação e integrar seus órgãos com vistas à perseguição 

aos comunistas. 
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1957. Investigadores: 1436/785. Ordem Política (OP). Resumo: “Concentração dos 
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servidores defrente a Câmara Municipal.” DPT, Delegacias do Interior (São Paulo), 
OS, Fundo DEOPS, APESP. 

Relatório de investigação nº 437. 14/06/1956. Resumo: “Agitação na Câmara 
Municipal desta Capital”. DPT, Delegacias do Interior (São Paulo), OS, Fundo 
DEOPS, APESP. 

Relatório de investigação. 24/06/1957. INVESTIGADOR: MIGUEL GABRIEL. 
Resumo: “OBSERVAÇÃO PROCEDIDA NO ENTREPÔSTO MUNICIPAL”. DPT, 
Delegacias do Interior (São Paulo), OS, Fundo DEOPS, APESP.  

Relatório de investigação. 06/06/1957. INVESTIGADOR: MIGUEL GABRIEL. 
Resumo: “OBSERVAÇÃO PROCEDIDA NO ENTREPÔSTO MUNICIPAL”. DPT, 
Delegacias do Interior (São Paulo), OS, Fundo DEOPS, APESP.  

Relatório de investigação. 04/06/1957. INVESTIGADOR: MIGUEL GABRIEL. 
Resumo: “OBSERVAÇÃO PROCEDIDA NO ENTREPÔSTO MUNICIPAL”. DPT, 
Delegacias do Interior (São Paulo), OS, Fundo DEOPS, APESP. 

 

 

1.2 - BANCO DE DADOS FOLHA.  

 

“JK Anuncia o fim da rebelião e promete punir os culpados”. 5/12/1959. 

http//almanaque.Folha. uol.com. Br/brasil_05dez1959.htm. 

 

 

1.3 - CPDOC/Fundação Getúlio Vargas.  

 

CPDOC/Fundação Getúlio Vargas. Impasse na democracia brasileira (1951-1955): 

coletânea de documentos. Rio de Janeiro, FGV, 1983. 

 

CPDOC, Depoimento Juscelino Kubitschek. Entrevistadora: Maria Vitória de 

Mesquita Benevides. CPDOC.  COSTA, Célia Maria Leite. “Revolta de Aragarças” 

Textos referentes ao período.  http://www.cpdoc.fgv.br. 

 

 

2 - DOCUMENTOS ENCONTRADOS EM SEBOS 

 

2.1 - Manuais de Formação Policial: 

http://www.cpdoc.fgv.br/
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APOLÔNIO, Luiz. Manual de Polícia Política e Social. Coletânea Acácio Nogueira, 

Ed: Escola de Polícia de São Paulo, volume VII, 2ª Edição, revista e ampliada. São 

Paulo, 1958. 

PESTANA, José César, Manual de Organização Policial do Estado de São Paulo. 

Coletânea Acácio Nogueira, Volume V. São Paulo, 1955. (Edição 1959 e 1965) 

  

3 - DOCUMENTOS E OUTRAS FONTES 

 

Ato Institucional de 09 de abril de 1964, outorgado pelo General Arthur da Costa e 
Silva. Disponível em: <http://www.gedm.ifcs.ufrj.br/legislacao_res.php?ncat=2> 
(Acessado em 06/05/2011) 

Lista de prefeitos disponibilizada pela Prefeitura de São Paulo (PMSP) no site: 
<http://ww1.prefeitura.sp.gov.br/portal/a_cidade/organogramas/index.php?p=574> 
(Acessado em 06/08/2011) 

Trecho de texto sobre o histórico institucional da Secretária de Estado da Segurança 
Pública- Governo do Estado de São Paulo. Disponível em: 
<http://www.ssp.sp.gov.br/institucional/historico/1897.aspx> (Acessado em 05 de 
junho de 2011) 

Trecho do texto sobre a cronologia da história da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo. Neste sentido ver: <http://www.polmil.sp.gov.br/inicial.asp>  (Acessado no dia 
08 de junho de 2011) 

Trecho do texto “Um resumo da história da Polícia Civil de carreira” Disponível em: 
<http://www2.policiacivil.sp.gov.br/x2016/modules/mastop_publish/?tac=Um_resumo
_da_hist%F3ria_da_Pol%EDcia_Civil_de_carreira> (Acessado em 10/05/2011)  

Trecho do texto “História” no item Academia de Polícia “Dr. Coriolano Nogueira 
Cobra” (ACADEPOL) no site da Polícia Civil de São Paulo. Disponível em: 
<http://www2.policiacivil.sp.gov.br/x2016/modules/mastop_publish/?tac=ACADEPOL
> (Acessado em 04/01/2012) 

Trecho extraído dos Anais do Encontro da ANPUH 2008 do texto intitulado “A 
Constituição Federal de 1988 e as interpretações judiciais: permanência ou 
mudança na interpretação sobre o direito de propriedade no Brasil? Disponível em: 
<http://www.encontro2008.rj.anpuh.org/resources/content/anais/1208628034_ARQUI
VO_textoparaANPUH.pdf> (Acessado no dia 25/03/2012) 

Proposição: PRC-181/1952. Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação do 
Plenário Regime de tramitação: Ordinária. Ementa: Cria a comissão parlamentar de 
inquérito para pesquisar a aplicação de verbas do fundo sindical pelo deputado Jose 
Artur da Frota Moreira.  Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=236937> 

http://www.gedm.ifcs.ufrj.br/legislacao_res.php?ncat=2
http://ww1.prefeitura.sp.gov.br/portal/a_cidade/organogramas/index.php?p=574
http://www.ssp.sp.gov.br/institucional/historico/1897.aspx
http://www2.policiacivil.sp.gov.br/x2016/modules/mastop_publish/?tac=Um_resumo_da_hist%F3ria_da_Pol%EDcia_Civil_de_carreira
http://www2.policiacivil.sp.gov.br/x2016/modules/mastop_publish/?tac=Um_resumo_da_hist%F3ria_da_Pol%EDcia_Civil_de_carreira
http://www2.policiacivil.sp.gov.br/x2016/modules/mastop_publish/?tac=ACADEPOL
http://www2.policiacivil.sp.gov.br/x2016/modules/mastop_publish/?tac=ACADEPOL
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Relação dos municípios vigiados pelo Dops em 1956 a 1960. (Conforme Catálogo do 

Grupo Ordem Social (OS) Delegacias do Interior- Fundo DEOPS, Arquivo Público do Estado 

de São Paulo). 

ABCD, Adamantina, Adolfo, Aguaí, Águas de Lindóia, Água de Prata, Águas de São Pedro, 

Aguados, Alfredo Marcondes, Altair, Altinópolis, Alto Alegre, Álvaro Florence, Álvares 

Machado, Álvaro de Carvalho, Amparo, Analândia, Andradina, Angatuba, Anhembi, 

Anhumas, Aparecida, Apiaí, Araçatuba, Araçoiaba da Serra, Araraquara (2 pastas), Araras, 

Arealva, Areias, Areiepolis, Ariranha, Arthur Nogueira, Aruja, Assis (3 pastas), Atibaia, 

Auriflama, Avaí, Avanhandava, Avaré, Bady Bassit, Balbinas, Bálsamo, Bananal, Barbosa, 

Barueri, Bastos, Batatais, Bauru (2 pastas), Bebedouro, Bento de Abreu, Bermardinho de 

Campos, Bilac, Birigui, Boa Esperança do Sul, Boçaina, Bofete, Boituva, Bom Jesus dos 

Perdões, Boracéia, Borborena, Botucatu, Braúna, Brodósqui, Brotas, Buri, Buritama, 

Buritizal, Cabralia Paulista, Cabreuva, Caçabava, Cachoeira Paulista (2 pastas), Caconde, 

Cafelândia, Caiabú, Caieiras, Caivá, Cajamar, Cajobí, Cajuru, Campinas (5 pastas), Campos 

do Jordão, Campos Novos Paulista, Cananéia, Cândido Mota, Cândido Rodrigues, Capão 

Bonito, Capivari (2 pastas), Caraguatatuba, Carapicuíba, Cardoso, Casa Branca, Cássia dos 

Coqueiros, Castilho, Catanduva, Catiguá, Cedral Cerqueira César, Cerquilho, Cesário 

Lange, Charqueada, Chavantes, Cidade Ocian, Clementina, Colina, Colômbia, Conchal, 

Cordeiropólis, Corodos, Corumbataí, Cosmopólis, Cosmorama, Colia, Cravinhos, Cristais 

Paulista, Cruzeiros, Cubatão, Cunha, Descalvado, Diadema, Divinopólis, Dourados, 

Dracema, Duartina, Echaporá, Eldorado, Elias Fausto, Embu, Embu-Guaçú, Estrela 

D’Oeste, Fartura, Fernandes Prestes, Fernandópolis, Ferraz de Vasconcelos, Flora da Rica, 

Floreal, Florida Paulista, Franca, Franco da Rocha, Gabriel Monteiro, Gália, Garça, Gastão 

Vidigal, General Salgado, Getulina, Glicério, Guaiçara, Guaimbê, Guaíra, Guapiaçú, 

Guapiara, Gurá, Guaraçaí, Guarace, Gurantá, Guarany D’Oeste, Guarape, Guaratinguetá, 

Guarei, Guariba, Guarujá, Guarulhos (2 pastas), Herculândia, Iacange, Iari, Ibaté, Ibirá, 

Ibirarema, Ibiritinga, Ibiúna, Icem, Iepê, Iguaraçú do Tietê, Igaratá, Iguape, Ilha Bela, 

Indaiatuba, Indiana, Indiaporã, Inúbia Paulista, Ipauçú, Iporonga, Ipuã, Irapuru, Itaberá, Itaí, 

Itajobí, Itajú, Itanhaem, Itapecerica da Serra, Itapetininga, Itapeva, Itapevi, Itapira, Itápolis, 

Itaporanga, Itapuí, Itapurá, Itaquaquecetuba, Itaquera, Itararé, Itarirí, Itatiba, Itatinga, 

Itirapina, Itirapuá, Itobí, Itú, Ituverava, Jaborandí, Jaboticabal, Jacaré, Jacé, Jacupiranga, 

Jaguaruína, Jales, Jambeiro, Jandira, Jardinópolis, Jarinú, Jaú, Joanópolis, João Ramalho, 

José Bonifácio, Júlio de Mesquita, Jundiaí (2 pastas), Junqueirópolis, Juquiá, Lagoinha, 

Laranjal Paulista, Lavínia, Lavrinhas, Leme, Lençóis Paulista, Limeira Lins, Lorena, 
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Louveira, Lucélia, Lucianópolis, Luziânia, Lupércio, Lutécia, Macatuba, Macauba, Magda, 

Maírinque, Mairiporã, Mandurí, Marabá-Paulista, Maraçaí, Marianópolis, Marília (2 pastas), 

Martinópolis, Matão, Mauá, Mendonça, Meridiano, Miguelópolis, Mineiros do Tietê, 

Miracatua, Mirandópolis, Mirante do Paranapanema, Mirassol, Mirassolândia, Mococa, Mogi 

das Cruzes, Mogi Guaçú, Mogi-Mirim, Mongaguá, Monte Alegre do Sul, Monte Alto, Monte 

Aprazível (2 pastas), Monte Azul Paulista, Monte Castelo, Monte Mor, Monteiro Lobato, 

Morro Agudo, Muritinga do Sul, Natividade da Serra, Nazaré Paulista, Neves Paulista, 

Nhandeara, Nipóa, Nova Aliança, Nova Europa, Nova Granada, Nova Guataporanga, Nova 

Odessa, Novo Horizonte, Nuporanga, Ocauçu, Óleo, Olímpia, Oriente, Ortolândia, Osasco, 

Oscar Bressane, Osvaldo Cruz, Ourinhos, Ouro Verde, Pacaembu, Palestina, Palmeira 

D’Oeste, Palmital, Panorama, Paraíso, Paranapanema, Parapuã, Pardinho, Pariquerá-Açú, 

Patrocínio, Paulicéia, Paulo de Faria, Pedemeiras, Pedregulho, Pedreira, Pedro de Toledo, 

Penapólis, Pereira Barreto, Pereiras, Peruíbe, Piacatú, Piedade, Pilar do Sul, 

Pindamonhangaba, Pindorama, Punhal, Punhal, Piquerobí, Piquete, Piraçau, Piracicaba (2 

pastas), Piraju, Pirajuí, Pirangí, Pirapora do Bom Jesus, Pirapozinho, Pirassununga, 

Piratininga, Pirituba, Pitangueiras, Planalto, Platina, Poá, Polirendaba, Pradópolis, 

Presidente Alves, Presidente Bernardes, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, 

Presidente Venceslau, Promissão, Quatá, Queiroz, Quintana, Rancheira, Redenção da 

Serra, Regente Feijó, Reginópolis, Registro, Ribeirão Bonito, Ribeirão Branco, Ribeirão 

Pires, Ribeirão Preto (3 pastas), Ribeirão Vermelho do Sul, Rifaina, Rincão, Rinópolis, Rio 

Claro, Rio das Pedras, Riolândia, Rubineia, Sabino, Sangres, Sales, Sales de Oliveira, 

Salesópolis, Salmourão, Salto, Salto Grande, Salto de Pirapora, Sandovalina, Santa Adélia, 

Santa Albertina, Santa Bárbara D’ Oeste, Santa Bárbara do Rio Pardo, Santa Branca, Santa 

Cruz da Conceição, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Cruz do Rio Pardo, Santa Fé do Sul, 

Santa Gertrusdes, Santa Izabel, Santa Lúcia, Santa Maria da Serra, Santa Mercedes, Santa 

Rita do Passo Quatro, Santa Rosa de Viterbo, Santana do Paraíba, Santa Anastácio, Santo 

André (4 pastas *uma dessas tem a seguinte denominação: Eleitores comunistas), Santo 

Antonio da Alegria, Santo Antonio do Jardim, Santo Antonio da Posse, Santo Expedito, 

Santópolis do Aguapeí, Santos (8 pastas), São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul (3 

pastas), São Carlos, São Joaquim da Barra, São José do Barreiro, São José da Bela Vista, 

São João dos Campos, São José do Rio Pardo, São José do Rio Preto (3 pastas), São Luiz 

do Paraitinga, São Manuel, São Miguel Arcanjo, São Paulo, São Pedro, São Pedro do 

Turvo, São Roque, São Sebastião, São Sebastião da Grama, São Simão, São Vicente, 

Sarapuí, Iarutaiá, Serra Azul, Serra Negra, Serrana, Sertãozinho, Sete Barros, Severima, 

Silveiras, Socorro, Sorocaba (4 pastas), Sud Minucci, Sumaré, Suzano, Tabapuã, Tabatinga, 

Taboão da Serra, Tacibo, Taguaí, Taguaributi, Taiaçú, Taiúva, Tambaú, Tanabí, Tapiraí, 

Tapiratibe, Tapuia, Taguatitinga, Taguarituba, Tarabaí, Taluí, Taubaté, Terra Roxa, Tietê, 
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Tumburí, Torrinha, Tremembé, Três Fronteiras, Tupã, Tupi Paulista, Turuibe, Ubatuba, 

Ubirajara, Valentim Gentil, Valinhos, Valparaizo, Vargem Grande do Sul, Vera Cruz, 

Vinhedo, Viradouro, Vista Alegre, Votuporanga, Delegacia Auxiliar Policial-Interior. 

 
Anexo 2 
 
Relação das circunscrições que compunham as delegacias de Polícia na década de 
1950 

Delegacias de 
Polícia 
Circunscrições 

1951-1965177 

1ª Circunscrição: Sé  
Sede - Pátio do 
Colégio 

2º São Francisco; 3º Chá; 4º Triângulo; 5º Carmo; 6º Parque; 7º 
Mercado; 8º 25 de Março; 9º São João; 10º Conceição; 11º 
Figueira; 12º Barão de Itapetininga; 13º Santa Rosa; 14º Largo 
do Arouche; 15º Clovis Bevilacqua; 16º Tabatinguera.  Atingia a 
área de 3.068.50 metros quadrados. 

2ª Circunscrição: 
Bom Retiro. Sede 
Rua Aimorés, nº 72. 

2º Sorocabana; 3º Bandeirantes; 4º Ponte Pequena; 5º Ponte 
Grande; 6º Luz; 7º Avenida Rudge; 8º Várzea; 9º Esportes; 10º 
Tomás Édison.  Atingia a área de 4.045.35 metros quadrados.  

3ª Circunscrição: 
Santa Ifigênia  
Sede - Rua 
Guaianazes, nº 493. 

2º Campos Elíseos; 3º Santa Cecília, 4º Arouche; 5º Barra 
Funda, 6º Perdizes; 7º Água Branca; 8º Vila Pompéia.  Atingia a 
área de 10.697.395 metros quadrados.  

4ª Circunscrição: 
Consolação  
Sede - Rua Agusta, 
nº 115. 

 2º Higienópolis; 3º Pacaembú; 4º Bela Vista; 5º Nove de Julho; 
6º Santo Antônio; 7º Mercado; 8º 25 de Março; 9º São João; 10º 
Conceição; 11º Figueira; 12º Barão de Itapetininga; 13º Santa 
Rosa; 14º Largo do Arouche; 15º Clovis Bevilacqua; 16º 
Tabatinguera.  Atingia a área de 3.068.50 metros quadrados. 

5ª Circunscrição: 
Liberdade  
Sede - Rua José 
Getulio, nº 190.  
 

 2º Humaitá; 3º Paraíso; 4º Aclimação; 5º Chácara do Castelo; 6º 
Morro Vermelho; 7º Vila Mariana; 8º Tutóia; 9º Vila Clementino; 
10º Sena Madureira; 11º Vila dos Bancários; 12º Carlos Gomes; 
13º Jardim da Glória; 14º Vila Deodoro.  Atingia a área de 
14.890.70 metros quadrados.  

6ª Circunscrição: 
Cambuci  
Sede - Avenida 
Lacerda Franco, nº 
516. 

2º Glória; 3º Glicério; 4º Lavapés; 5º Lins de Vasconcelos; 6º 
Morro da Pólvora; 7º Moóca; 8º Vila Monumento; 9º Lacerda 
Franco; 10º Vicente de Carvalho; 11º Barão de Jaguara; 12º 
Pátio N. S. Lourdes. Atingia a área de 5.986.180 metros 
quadrados.  

7ª Circunscrição: 
Lapa 
Sede - Rua 
Spartaco, nº 366.  
 

2º Alto da Lapa; 3º Anastácio; 4º Leopoldina; 5º Vila Ipojuca; 6º 
Vila Hamburguêsa; 7º Vila Romana; 8º Vila Ida; 9º Vila Jaguara; 
10º Vila Jaraguá; 11º Perus; 12º Vila Mangalot; 13º Vila dos 
Remédios; 14º Vila São José (Osasco); 15º Vila Guedes; 16º 
Vila Operária, 17º Bairro Siciliano, 18º Bairro Boaçava.  Atingia a 
área de 132.441.610 metros quadrados. 

8ª Circunscrição: 
Brás - Sede – 

 2º Brésser; 3º Cachoeira; 4º Almirante Barroso; 5º Catumbi; 6º 
Belénzinho; 7º Belém; 8º Hipódromo; 9º Javari.  Atingia a área 

                                                 
177

 O Decreto nº 20.578 de 1951 instituiu 22 delegacias de Polícia. Em 1958 com a lei nº4.984, esse 
número aumentou para 31 delegacias de polícia: 23ª Perdizes, 24ª Osasco, 25º Belenzinho, 26ª 
Sacomã, 27ª Congonhas, 28ª Nossa Senhora do O, 29ª Vila Prudente, 30ª Vila Gomes Cardim, 31ª 
Vila Carrão e 32ª Itaquera. Para o aprofundamento dos diferentes contextos desses órgãos ver os 
dois volumes atualizados do Manual de Organização Policial do Estado de São Paulo. PESTANA, op. 
cit., pp. 100-102 (Edição de 1955); pp. 130-131 (Edição de 1959) e p. 91 (Edição de 1965). 
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Avenida Celso 
Garcia, nº 849. 

de 6.729.520 metros quadrados. 

9ª Circunscrição: 
Santana 
Sede – Avenida 
Cruzeiro do Sul, nº 
2.516. 

2º Alto de Santana; 3º Coroa; 4º Vila Guilherme; 5º Areal; 6º Vila 
Paulicéia; 7º Chora Menino; 8º Mandaqui; 9º Carandiru; 10º 
Jardim São Paulo; 11º Imirim; 12º Lausane Paulista 13º 
Pintangueira; 14º Vila Isoli Mazei; 15º Vila Isolina; 16º São 
Sebastião da Vila Guilherme, 17º Água Fria, 18º Vila Paiva, 19º 
Vila Cardamone, 20º Banco das Palmas, 21º Chácara das Rosa, 
22º Voluntários da Pátria.  Atingia a área de 59.157.266 metros 
quadrados. 

10ª Circunscrição: 
Penha 
Sede – Praça Nossa 
Senhora da Penha, 
nº 54. 

2º Vila Santana; 3º Guaiaúna; 4º São José do Maranhão; 5º Vila 
Esperança; 6º Vila Ré; 7º Vila Londrina; 8º Jardim Jaú; 9º 
Gangaíba; 10º Tatuapé; 11º Artur Alvim; 12º Parque São Jorge; 
13º Vila Terezinha de Assunção; 14º Vila Rui Barbosa; 15º 
Jardim Concórdia; 16º Vila Granada.  Atingia a área de 
17.860.000 metros quadrados. 

11ª Circunscrição: 
Santo Amaro 
Sede – Rua Antônio 
Bento, nº 312. 

2º Pedreira; 3º Campo Belo; 4º Parelheiros; 5º Cipó; 6º Alto da 
Boa Vista; 7º Chácara Flora; 8º Vila Constância; 9º Capela do 
Socorro; 10º Broklin Paulista; 11º Cupecê; 12º Ibirapuera; 13º 
Interlagos; 14º Campo Limpo; 15º Mar Paulista.  Atingia a área 
de 651.657.500 metros quadrados. 

12ª Circunscrição: 
Pari . Sede – Rua 
Itaqui, nº 145. 

2º Oriente; 3º Canindé; 4º Cruzeiro do Sul; 5º Alto do Pari; 6º 
Padre Bento; 7º Carlos Campos; 8º Santa Rita. Atingia a área de 
4.293.280 metros quadrados. 

13ª Circunscrição: 
Casa Verde 
Sede – Rua 
Itaberaba, nº 197. 

2º Vila Espanhola; 3º Vila Santa Maria; 4º Parque Peruche; 5º 
Limão; 6º Nossa Senhora do Ó; 7º Vila Brasilândia; 8º Itaberaba; 
9º Vila Palmeiras; 10º Pirituba; 11º Vila Bonilha; 12º 
Cachoeirinha; 13º Moinho Velho; 14º Cruz das Almas; 15º 
Piqueri; 16º Lapa de Baixo, 17º Vila Pirituba, 18º Vila Itaiaú, 19º 
Piauí, 20º Vila Nª Sª do Retiro, 21º Vila Nova Cachoeirinha, 22º 
Vila Bancária, 23º Jardim das Laranjeiras, 24º Vila Áurea, 25º 
Parada de Taipas.  Atingia a área de 65.827.889 metros 
quadrados. 

14ª Circunscrição: 
Butantã  
Sede- Sede – Rua 
Atuaú, nº 60. 

2º Pinheiros; 3º Caxingui; 4º Cerqueira César; 5º Iguatemi; 6º 
Vila Madalena; 7º Osasco; 8º Presidente Altino; 9º Jardim 
Piratininga; 10º Bussocaba; 11º Vila Iara; 12º Quintaúna 
(Km.18); 13º Jaguaré; 14º Vila Sônia; 15º Vila Beatriz; 16º Rio 
Pequeno, 17º Quintaúna (Km. 21), 18º Centro de Pinheiros, 19º 
Vila São Luís, 20º Vila Gomes, 21º Carteira, 22º Vila Morse, 23º 
Cidade Universitária, 24º Cidade Jardim, 25º Arco-Verde, 26º 
Rebouças.  Atingia a área de 106.283.60 metros quadrados. 

15ª Circunscrição: 
Jardim Paulista 
Sede – Rua Macuco, 
nº 425.   

2º Itaim; 3º Vila Paulista; 4º Parque Ibirapuera; 5º Vila 
Conceição; 6º Indianópolis; 7º Jardim Novo Mundo; 8º Vila 
Helena; 9º Vila Olímpia.  Atingia a área de 12.179.443 metros 
quadrados. 

16ª Circunscrição: 
Saúde 
Sede - Rua Miguel 
Stéfano, nº 114. 

2º Vila Guarani, 3º Cidade Comerciária Presidente Vargas; 4º 
Água Funda; 5º Jabaquara; 6º Congonhas; 7º Mirandópolis; 8º 
Vila Santa Luiza; 9º Vila Moraes; 10º São Judas Tadeu, 11º Vila 
das Mercês; 12º Jardim Saúde; 13º Vila Fachini; 14º Vila Araci; 
15º Vila Monte Alegre; 16º Vila Simões, 17º Parque Imperial, 18º 
Vila da Saúde, 19º Vila do Bosque, 20º Parque Brístol, 21º 
Chácara Inglêsa.  Atingia a área de 37.019.410 metros 
quadrados. Sede 

17ª Circunscrição: 2º Vila Sã José; 3º Sacomã; 4º Moinho Velho; 5º Vila 
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Ipiranga  
Sede – Rua 
Sargento-Mor João 
Souza, nº 39.   

Independência, 6º São João Clímaco, 7º Vila Prudente; 8º Vila 
Bela; 9º Vila Diva; 10º Vila Califórnia; 11º Vila Alpina; 12º Parque 
São Lucas; 13º Vila Nair, 14º Sapopemba; 15º Vila Zelina; 16º 
Jardim Independência, 17º Brasílio Machado, 18º Alto do 
Ipiranga, 19º Vilas Reunidas.  Atingia a área de 48.930.177 
metros quadrados. 

18ª Circunscrição: 
Moóca 
Sede – Rua 
Visconde de 
Inhomirim, nº 1.110. 

2º Parque da Moóca; 3º Estação da Moóca, 4º Vila Oratório; 5º 
Vila Bertioga; 6º Siqueira Bueno; 7º Alvaro Ramos; 8º Vila 
Cláudia; 9º Vila Azevedo; 10º Vila Formosa, 11º Água Rasa; 12º 
Vila Ema; 13º Chácara Califórnia; 14º Vila Santo Estêvão; 15º 
Taquari; 16º Jardim Itália, 17º Vila Antonina, 18º Regente Feijó, 
19º Vila Paulina, 20º Vila Leme, 21º Quarta Parada.  Atingia a 
área de 30.866.500 metros quadrados. 

19ª Circunscrição: 
Vila Maria 
Sede – Rua 
Guaranésia, nº 5. 

2º Alto de Vila Maria; 3º Jardim Japão; 4º Parque Novo Mundo; 
5º Vila Leonor; 6º Jardim Paulista; 7º Vila Medeiros; 8º Parque 
Edu Chaves; 9º Vila Ede; 10º Vila Agenor; 11º Vila Munhós.  
Atingia a área de 20.911.435 metros quadrados. 

20ª Circunscrição: 
Tucuruvi 
Sede – Travessa 
Esperança, nº 19-B. 

2º Parada Inglêsa; 3º Jaçanã; 4º Vila Mazzei; 5º Tremembé, 6º 
Vila Gustavo; 7º Guapira; 8º Vila Nilo; 9º Vila Aurora; 10º Vila 
Nive; 11º Vila Casa de Pedro; 12º Vila Souza; 13º Vila Vitória, 
14º Vila Continental, 15º Vila Albertina; 16º Barrocadas, 17º 
Jardim Peri.  Atingia a área de 79.894.845 metros quadrados. 

21ª Circunscrição: 
Vila Matilde 
Sede – Rua José 
Manuel da Fonseca 
Jr., nº 16 

2º Vila Aricanduva; 3º Vila Talarico; 4º Vila Santa Tereza; 5º Vila 
Guilhermina; 6º Vila Carrão; 7º Vila Olinda; 8º Itaquera; 9º 
Guaianazes; 10º Parada XV de Novembro; 11º Vila Nova 
Manchester; 12º Cidade São Marcos; 13º Vila Santa Isabel; 14º 
Cidade Patriárca.  Atingia a área de 146.21.140 metros 
quadrados. 

22ª Circunscrição: 
São Miguel Paulista 
Sede – Praça 
Campos Sales, s/nº. 

2º Comendador Ermelino; 3º Carvalho de Araújo; 4º Jardim das 
Camélias; 5º Burgo Paulista; 6º Vila Guaraciaba; 7º Vila 
Santana; 8º Jardim Popular; 9º Vila Sílvia; 10º Lageado Velho; 
11º Limoeiro; 12º Vila Nova.  Atingia a área de 101.304.035 
metros quadrados. 

 
 
 
Anexo 3 
 Sedes da 2ª Divisão Policial de São Paulo:  

Sedes das 
Delegacias 
de Região 

Delegacias municipais 

Araraquara  16 Delegacias de Polícia: Araraquara (2ª classe); Ibitinga, Itápolis, 
São Carlos, Taquaritinga (todas de 3ª classe); Itajobi, Matão, Novo 
Horizonte, Santa Adélia (todas de 4ª classe); Ariranha, Borborena, 
Fernando Prestes, Irapuã, Rincão, Tabatinga e Urupês (todas de 5ª 
classe).  

Barretos  16 Delegacias de Polícia: Barretos (2ª classe); Bebedouro, 
Jaboticabal, Olímpia (todas de 3ª classe); Colina, Monte Alto, 
Pitangueiras, Viradouro (todas de 4ª classe); Cajobi, Guaraci, 
Guariba, Jaborandi, Monte Azul Paulista, Pirangui, Taiúva e Terra 
Roxa (todas de 5ª classe).  178 
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Campinas 23 Delegacias de Polícia única delegacia regional do interior de 
primeira classe: Campinas (1ª classe); Amparo, Bragança Paulista, 
Jundiaí, Mogi-Mirim, Serra Negra (todas de 3ª classe); Atibaia, 
Itapira, Itatiba, Piracaia, Socorro, (todas de 4ª classe); Águas de 
Lindóia, Americana, Artur Nogueira, Cosmópolis, Conchal, Jarinu, 
Joanópolis, Mogi-Guaçú, Monte Alegre do Sul, Nazaré Paulista, 
Pedreira e Vinhedo (todas de 5ª classe).   

Casa Branca 22 Delegacias de Polícia: Casa Branca (2ª classe), Mococa, Pinhal, 
Pirassununga, São João da Boa Vista, São João do Rio Pardo 
(todas de 3ª classe), Caconde, Cajuru, Descalvado, Santa Cruz das 
Palmeiras (todas de 4ª classe), Aguaí, Águas da Prata, Pôrto 
Ferreira, Santa Rosa de Viterbo, Santo Antônio da Alegria, São 
Sebastião da Grama, Serra Azul, Tapiratiba e Vargem Grande do 
Sul (todas de 5ª classe).   

Guaratinguetá 16 Delegacias de Polícia: Guaratinguetá (2ª classe); Aparecida, 
Campos do Jordão, Cruzeiro, Lorena, Pindamonhangaba (todas de 
3º classe); Bananal, Cachoeira Paulista, Cunha, Queluz, São Bento 
do Sapucaí, São José do Barreiro (todas de 4ª classe); Areias, 
Lavrinhas, Piquete e Silveiras (todas de 5ª classe).   

Piracicaba 21 Delegacias de Polícia: Piracicaba (2ª classe); Araras, Limeira, 
Rio Claro (todas de 3ª classe); Capivari, Conchas, Leme, São 
Pedro (todas de 4ª classe); Águas de São Pedro, Analândia, 
Anhembi, Bofete, Cordeirópolis, Corumbataí, Elias Fausto, Itirapina, 
Monte Mór, Pereiras, Rio das Pedras, Santa Bárbara d’ Oeste e 
Santa Gertudes (todas de 5ª classe).   

Ribeirão Preto 25 Delegacias de Polícia: Ribeirão Preto (2ª classe); Batatais, 
Franca, Orlândia (todas de 3ª classe); Cravinhos, Guaíra, 
Igarapava, Jardinópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Patrocínio 
Paulista, São Joaquim da Barra, Sertãozinho (todas de 4ª classe); 
Altinópolis, Brodosqui, Guará, Ipuã, Itirapuã, Miguelópolis, 
Pedregulho, Pontal, Sales de Oliveira, Rifânia e Serrana (todas de 
5ª classe).   

São José do 
Rio Preto 

31 Delegacias de Polícia: São José do Rio Preto (2º classe); 
Catanduva, Mirassol, Monte Aprazível, Tanabi, Votuporanga (todas 
de3ª classe); Fernandópolis, General Salgado, José Bonifácio, 
Nhandeara, Nova Granada, Paulo de Faria (todas de 4ª classe); 
Álvares Florence, Américo de Campos, Buritama, Cardoso, Cedral, 
Cormorama, Estrêla d’Oeste, Ibirá, Jales, Macaubal, Neves 
Paulista, Nova Aliança, Palestina, Pindorama, Planalto, 
Potirendaba, Tabapuã, Uchoa e Valetim Gentil (todas de 5ª classe).  

Taubaté 22 Delegacias de Polícia: Taubaté (2º classe); Caçapava, Jacareí, 
Mogi das Cruzes, São José dos Campos (todas de 3ª classe); 
Paraibuna, Santa Branca, Santa Isabel, São Luiz do Paraitinga, 
São Sebastião (todas de 4ª classe); Garaguatatuba, Guararema, 
Ilha Bela, Jambeiro, Monteiro Lobao, Natividade da Serra, Poá, 
Redenção da Serra, Salesópolis, Suzano, Tremembé e Ubatuba 
(todas de 5ª classe).   

Fonte: PESTANA, p. 129-134. 
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Anexo 4 
 Sedes da 3ª Divisão Policial de São Paulo:  
 

Sedes das 
delegacias 
da Região 
 

Delegacias municipais 

Araçatuba 16 Delegacias de Polícia: Araçatuba (2ª classe); Andradina, Birigui, 
Penápolis, Perreira Barreto, Valparaíso (todas de 3ª classe); Guararapes, 
Mirandópolis (todas de 4ª classe); Avanhandava, Bento de Abreu, Bilac, 
Coroados, Glicério, Guaraçaí, Lavínia, Rubiácea (todas de 5ª classe). 

Assis 14 Delegacias de Polícia: Assis (2º classe); Ourinhos, Santa Cruz do Rio 
Pardo (todas de 3ª classe); Bernardino de Campos, Palmital (todas de 4ª 
classe); Cândido Mota, Campos Novos Paulista, Chavantes, Ibirarema, 
Ipauçu, Salto Grande, São Pedro do Turvo e Ubirajara (todas de 5ª 
classe).   

Bauru 17 Delegacias de Polícia: Bauru (2º classe); Lins, Pirajuí (todas de 3ª 
classe); Agudos, Cafelândia, Lençóis Paulista, Piratininga, Promissão 
(todas de 4ª classe); Avaí, Cabrália Paulista, Duartina, Getulina, 
Guarantã, Júlio Mesquita, Pongaí, Presidente Alves, Reginópolis (todas 
de 5ª classe).  

Botucatu 13 Delegacias de Polícia: Pestana compreendia a supervisão o 
município sede e Botucatu (2º classe); Avaré, Piraju, São Miguel (todas 
de 3ª classe); Cerqueira César, Fartura, Itaí, Itatinga, Manduri, Óleo, 
Paranapanema, Santa Bárbara do Rio Pardo e Timburi (todas de 5ª 
classe).   

Itapetininga 19 Delegacias de Polícia: Itapetininga (2º classe); Itapeva, Itararé, Tatuí 
(todas de 3ª classe); Apiaí, Capão Bonito, Itaporanga (todas de 4ª 
classe); Angatuba, Buri, Guapiara, Guareí, Iporanga, Itaberá, Porangaba, 
Ribeira, Ribeirão Branco, São Miguel Arcanjo, Sarapuí e Taquarituba 
(todas de 5ª classe).   

Jaú 16 Delegacias de Polícia: Jaú (2º classe); Pederneiras (3ª classe); Bariri, 
Brotas, Dois Córregos, Ribeirão Bonito (todas de 4ª classe); Arealva, 
Barra Bonita, Boa Esperança do Sul, Bocâina, Dourado, Iacanga, Itapuí, 
Macatuba, Mineiros do Tietê e Torrinha (todas de 5ª classe).   

Marília 22 Delegacias de Polícia: Marília (2º classe); Lucélia, Pompéia, Tupã 
(todas de 3ª classe); Bastos, garça, Oswaldo Cruz, Vera Cruz (todas de 
4ª classe); Adamantina, Álvaro de Carvalho, Dracena, Flórida Paulista, 
Gália, Herculândia, Junqueirópolis, Oriente, Pacaembu, Parapuã, 
Paulicéia, Quintana, Rinópolis e Tupi Paulista (todas de 5ª classe).   

Presidente 
Prudente 

19 Delegacias de Polícia: Presidente Prudente (2º classe); Paraguaçu 
Paulista, Presidente Venceslau, Santo Anastácio (todas de 3ª classe); 
Iepê, Lutécia, Martinpópolis, Presidente Epitácio, Quatá, Rancharia, 
Regente Feijó (todas de 4ª classe); Alfredo Marcondes, Álvaro Machado, 
Indiana, Macaí, Oscar Bressane, Piquerobi, Pirapòzinho e Presidente 
Bernardes (todas de 5ª classe).   

Sorocaba 15 Delegacias de Polícia: Sorocaba (2º classe); Itu (3ª classe); Piedade, 
Pôrto Feliz, Salto, São Roque, Tietê (todas de 4ª classe); Araçoiaba da 
Serra, Boituva, Cabreúva, Cerquilho, Ibiúna, Indaiatuba, Laranjal Paulista 
e Pilar do Sul (todas de 5ª classe). 

Fonte: PESTANA, p. 135-139. 
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Anexo 5 

Sobre a atuação do DOPS nas duas ditaduras destaca-se ainda a publicação do Projeto de 

Integração entre o Arquivo Público do Estado e a Universidade de São Paulo (USP),179 que 

resultaram duas coleções. Uma sobre a organização e desenvolvimento do órgão180 e outra 

sobre análise do material, denominada Inventários DEOPS/SP, que podemos compreender 

a estrutura e os códigos alfa numéricos utilizados pelos funcionários do DOPS, o que foi 

reproduzido no arquivamento e na catalogação dos milhares de documentos produzidos 

pela repressão. Nessas pesquisas enfatiza-se o teor ideológico das perseguições dos 

agentes aos intelectuais e estudantes,181 comunistas,182 anarquistas,183 imigrantes184 e 

políticos. 

Anexo 6 

 

Relatório de investigação. 07/08/1956. Resumo: Levantamento das vias públicas que 
circundem o Palácio Campos Elíseos. DPT Comunismo, OS, 1931 vol. 28- B. Fundo 
DEOPS, APESP. 
 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  

DEPARTAMENTO DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL 

Serviço Secreto (SS) São Paulo 

                                                 
179

 Publicação resultante do já citado projeto de mapeamento do Fundo DEOPS, Projeto Integrado 
Arquivo Público do Estado de São Paulo e Universidade de São Paulo (PROIN).  
180

 A coleção Dossiês DEOPS: AQUINO, Maria Aparecida de, MATTOS, Marco Aurélio Vanuchi Leme 
de et alli SWENSSON JR, Walter Cruz. Op cit.; AQUINO,  Maria Aparecida et alli MATTOS, Marco 
Aurélio V. Leme et alli SWENSSON,  Walter Cruz Jr.  et alli MORAES, Letícia N. Góes. O dissecar da 
estrutura administrativa do DEOPS/SP – O anticomunismo: doença do aparato repressivo brasileiro: 
Família 30 e 40. São Paulo Arquivo Público do Estado de São Paulo: Imprensa Oficial, 2002; 
AQUINO, Maria Aparecida de, Marco Aurélio Vanuchi Leme de et alli SWENSSON JR, Walter Cruz et 
alli LONGHI, Carla Reis. O DEOPS/SP em busca do crime político – Família 50. São Paulo Arquivo 
Público do Estado de São Paulo, 2002 e  AQUINO, Maria Aparecida de, Marco Aurélio Vanuchi Leme 
de et alli SWENSSON JR, Walter Cruz et alli FILHO, Adalberto Leister. A alimentação do Leviatã nos 
planos regional e nacional: Mudanças no DEOPS/SP no pós-64. São Paulo Arquivo do Estado de 
São Paulo, 2002. 
181

 SANTOS, Viviane Terezinha dos. Os subversivos das arcadas. São Paulo Arquivo Público do 
Estado de São Paulo: Imprensa Oficial, 1999. 
182

 WIAZOVSKI, Taciana. Comunistas: Bolchevismo & Judaísmo: a comunidade judaica sob olhar do 
DEOPS. São Paulo Arquivo Público do Estado de São Paulo: Imprensa Oficial, 2001; ANDREUCCI, 
Álvaro Gonçalves et alli OLIVEIRA, Valéria Garcia de. Comunistas: Cultura amordaçada: intelectuais 
e músicos sob vigilância do DEOPS. São Paulo Arquivo Publico do Estado de São Paulo: Imprensa 
Oficial, 2002; TAVARES, Rodrigo Rodrigues. Comunistas: O Porto Vermelho: A Maré revolucionária 
(1930-1951). São Paulo Arquivo Público do Estado de São Paulo: Imprensa Oficial, 2001;  
183

 PARRA, Lúcia Silva. Anarquistas combates pela liberdade: O movimento anarquistas sob a 
vigilância do DEOPS/SP (1924-1945). São Paulo Arquivo Publico do Estado de São Paulo: Imprensa 
Oficial, 2003. 
184

 DIATRICH, Ana Maria et alli ALVES, eliane Bisan; PERAZZO,  Priscila Ferreira. Alemanha. São 
Paulo Arquivo Público do Estado de São Paulo, 1997; TAKEUCHI, Marcia Yumi. Japoneses: O perigo 
amarelo em tempos de guerra (1939-1945). São Paulo Arquivo do Estado de São Paulo, 2002; 
DEZEM, Rogério. Shindô-Renmei: terrorismo e repressão. São Paulo Arquivo do Estado de São 
Paulo, 2000; SOUZA, Ismara Izepe. República espanhola: um modelo a ser evitado. São Paulo 
Arquivo do Estado de São Paulo, 2001.  
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Data: 07/08/1956  

N° setor: -SVI- 

N° da investigação: 265 

Comunicado preparado por: “S-O.G” 

Dirigido ao chefe de “SS” 

Classificação: “Assuntos Gerais sobre serviço”  

Sub-Classificação: “Ambiente não especificada”. 

RESUMO: (grifo em lápis, Diversos) Levantamento das vias públicas que circundem o 

palácio do Governo - quarteirão Campos Elíseos. 

 

Em aditamento as determinações dessa Chefia, procedemos no levantamento das vias 

públicas, que circundam o palácio do Governo, quarteirão denominado Campos Elíseos, 

nesta Capital, e do qual damos abaixo os resultados. 

Alameda Glette: 

Prédio n° 347. acha-se instalado na sala da frente o Expresso Derby Lltda., sendo 

proprietário o sr. Feres Atuy, fazendo o Expresso o trabalho de entregas rápidas na Capital. 

No dia em que estive no referido escritório notei que estavam armazenados, digo, 

armazenadas 44 caixas, as quais chamaram-me atenção por suas dimensões, que são: 1 

metro de comprimento, 50 centimetros  de largura de altura. Conversando com diversos 

motoristas, que ali se encontravam, disseram-me que não são registrados como 

empregados do referido expresso, por só receberam notas das cargas ou descargas que ali 

fazem. No restante do prédio n°347, moram diversas pessoas assim como no quintal há 

também quartos alugados, com o segue: 

Sala 1, sr. Feres Atuy 

Sala 2, sr. Cristo Demitri Trentus, de nacionalidade grega, e Helena Poplauski, poloneza. 

Sala 3, sr. América Nogueirol. 

Sala 4 , sr. José Nazareth. 

Sala 6, sr. Wilson Rosa e suas duas irmãs Benedita Lucia e Julula. 

Sala 7, sr. Paulo Limares e Aurora Teixeira 

Sala 8, sr. Sebastião Ribeiro e Isaltina Rosa.  

Sala 10 srs. Ilda Dantas do Nascimento e José Guarizé. 

Sala 12 sr. Idalino Benedito dos Santos e Maria Teresa Costa.  

Sala 13, sra. Maria Passarinho e Dalvina Maria Lima. 

Sala 14, sr. Abelardo Jordão Marques e Elza Teixeira de Jesus. Igurando como proprietária 

das referidas salas, a sra. Anna dos Prazeres Fernandes. 

Prédio n° 353, encontramos diversos moradores que ocupam quartos no referido endereços, 

cujos nomes são: Sr. João Barreiros, Antonio Lopes Patrão, Manoel Pereira, José de Leiras, 
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João de Leiras, Maria Madalena, Veloso de tal, Jonas de tal, Sebastião de tal, Waldomira 

Lopes de Araújo, encarregada do prédio. 

Prédio n° 359, reside Sebastiana Siqueira Leite, sua sobrinha Rosa Neves Margaria e sua 

filha Maria Siqueira Leite. O porão está sub-logado para Marcos Iquerson, que trabalha ali, 

numa oficina de tapeçaria de uma propriedade. 

Prédio n° 365 de propriedade de Maria Cândida Aguiar, que tem como iquilinos; Pedro 

Miranda, Pedro Leite Sá, José Roque, Airton de Azedo, José Barbosa e sua esposa Calcida 

Barbosa, que residem em quartos no quintal. O prédio de n° 363 é sublogado pela 

proprietária do prédio 365, para carros particulares. 

Prédio n° 463, onde se encontra instalada a Faculdade de Filosofia Ciencias e Letras da 

Universidade de S. Paulo. 

Prédio n°444, onde está instalado o Externato Nossa Senhora de Loreto, no qual residem 85 

alunas e 15 irmãs de Caridade.  

Prédio n°298, onde encontra-se um açougue de propriedade de Romeu Lorenzetti, que tem 

como emprego Aristides Alves. 

Rua dos Guaianazes 

Prédio n°1013, onde acha-se instalado o Dispensário de Crianças Pobres “Nossa Senhora 

das Graças”, que tem como presidente, a sra. Dairsa Barreto Afonso e diretora Irmã Rosa, 

mais 10 irmãs de Caridade, bem como 50 crianças internadas. 

Prédio n° 1027, neste prédio funciona a pensão São José, de propriedade de Bibiana Alves 

Magalhães, com os inquilinos; José Ribeiro de Almeida, Américo Lopes, Nestor Abreu da 

Silva, Nelson Siena, Manuel Lopes Filho, Sebastião Policeno Bernardes, Jorge Stefano 

Angelins (Romano), Ottone Teixeira da Rosa, Luiz dos Santos, Jader Manuel de Freitas 

Campos, Meoslau Dochrevitch (alemão), José Cyrioco de Barros, Jurandir Luiz da Silva, 

Nelson CAlumbi Tourinho, Luiz Veigarde, Georges Tauskamenian (grego), Astacio Pakistris 

(grego), Graciliano José Guedes, Paulo Costa, João de Sales Pupo, João Skaites, Gilberto 

Rodrigues Campos, Edoardo Peãcetini, Francisco Teixeira, Raimundo Candido de Moraes, 

Lincon Saad, José do Patrocínio Coutinho, Antomar Cunha e Silva, João Gonçalves, Elvino 

Raszaboni (italiano), Darci Luiz Pereira, Aureliano Coimbra Filho e Henrique Braga. 

Prédio n° 1059, funciona como casa de cômodos, com os seguintes moradores: Leonardo 

Amaral, Maria Mariano Rodrigues, Alarico José Coelho, Nair Porto, Decia Roldão Branti, 

Evaldo de Araújo Brenti, Paulino de Souza, Maria Benedita Souza, Joaquim Gomes Faria, 

Isaura Viola Roldão, Olinda Mendes, Malvina d Oliveira Machado, Laudelino Alves Portes, 

José Maria Torres, Maria José Julio Socianase, José Lourenço dos Santos, Maria Ilda da 

Silva, Maria do Carmo, Florenço Borges de Oliveira, Cândida Cecília Batista, AMria dos 

Anjos Rosa, Maria Ricardina Siqueira, Paulo Gomes Nascimento, Maria Aparecida Silva, 

Maria Conceição Costa, Paulo Garcia, Malvino Bueno Silva Filho, Jaime Pereira, Jarbas  
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Gomes  de Araújo , Glicério da Costa, José Francisco Silveira, Reinaldo José dos Santos, 

Maria Martins de Oliveira, Manuel Joaquim de Moura, Joana Silva Moura, Severino Floriano 

da Silkva, Julia Francisca da Silva, Rosaria Marulho (italiano), Alexandre Nicola (italiano), 

Lurdes de Fátima Fernandes , Alberto Garcia Guerra (espanhol), Ovidia Soares Mafra, 

Pedro Fidencio, Petre Branchas (búlgaro), Renato Longanesi, Ilda Silva Bulhões, Acácia 

Augusto (português), Antonia Domingues dos Santos, Paulo Marcelino dos Santos, Maria 

Silva Barbosa (português), Geralda Alves, Odecio Barbosa Ferreira, Alberto Gonçalves 

(português), Martins de Castro , Mariano Garcia (espanhol), Camila Costa, José Moraes 

Alves, Rosalvo Moraes Alve, Paulo Alvesde Moraes, Cinira Gomes dos Santos, José 

Severino dos Santos, Conceição Gabriel de Toledo, Ângelo Pisana (italiano), Luiz Eugenio 

de Sousa, Terezinha de Cruz , Neide Borges de Oliveira, Olga Dias e o proprietário Armindo 

Joaquim Craveiro. 

Prédio n°1081 residência de José Kolaif, sua esposa Olinda Kolaif e filhos: Henrique Kolaif, 

Jorge Tadeu Kolair, Salma Kolaif e a empregada Celcina Silva.  

Prédio 1149, propriedade e residência do sr. Otaviamno Alves Lima e sua esposa Anna 

Alves de Lima, mais seus filhos: dr. Otaviano Alves Lima de Filho e dr. Antonio Carlos Alves 

Lima, Carmem e Srcha, sendo empregados da casa: Maria e Josejina Ermiria, Miguel 

Arcanjo Nicodemo, Ernesto de CApeli e Arthur Caheira. 

Entre os n°s 1027 e 1059, existe um terreno que serve como estacionamento de carros, da 

firma Bruno Tress S.A Importatora (Wolkswagen), e da saída para a rua Conselheiro Nobias, 

n° 1114. 

Alameda Nothman  

Prédio n° 563, onde acha- se instalado o hotel Rialto, tendo como proprietário José Gomes, 

e inquilinos: Maria Teresa de Oliveira, Carmem Soares, Tchinitsú Shintoni (japoneses), 

Carini Carmerins, Waldomiro Bertolasi, Assis Jorge, Eliste Pereira dos Santos, Irene  Ferrari, 

Oswaldo Prucarte, Maria Barbosa da Silva, Nelson Licati, Antonio Marques Corrêa, Maria 

Cecilia Mamedi Rocha, Neide Batista Limo, Maria Teixeira Lima, Sebastião Cunha Lima, 

terezinha Garcia Mairins, Romildo Amburgues Silva, Isabel Gregorio, Sebastião de Lima, 

Dinorh Vilas Boas, Durvalina Francisco, Elizabeth Guilherme, Genisio Rodrigues, Nadú da 

Silva e Maria Aparecida de Oliveira.  

Alameda Barão do Rio Branco 

Prédio n° 1350, Edifício Lucila, de propriedade de João Secchi. Reside no:  

Apartamento  1, Jayme Joel e filhos  

          “           2, João Secchio Filho e Senhora 

          “           3, dr. Benedito Reinaldo Dias  

          “           4, dr. José Pantalão e Senhora 

          “            5, Francisco Agodtinho  
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          “           6, Lineu Silva e sua mãe  

          “          7, Oscar Pattinha e Senhora 

          “           8, Antonio Franco e sua mãe     

Prédio n°1346, residência as Carolina Ribeiro, Dirce Ribeirp, Marilia Belluonini e Chiarina 

Bertozzi. 

Prédio n°1344, residência de Carmine Antonio Nastaci, Elvira Maria Nastaci, Naria José 

Nastaci, Dante Nastaci e as empregadas da casa América Alves da Silva e Isaura. 

Prédio n°1338, residência de Silvio B. Ubaldo Ribeiro e Adelina Ribeiro. 

Prédio n°1318, onde está instalada a Empresa São José, a qual ocupa uma ampla sala, 

sendo o restante ocupado como casa de cômodos e proprietários o sr. José Gonçalves 

Silva, que tem como inquilinos os indivíduos: Antonio Manuel da Silva, José Ferreira da 

Silva, Severino Bezerra, Arsênio Augusto (português), Antonio Monteiro Pereira (português), 

Reinaldo de Oliveira, Paulina de Oliveira, Leudelino Soares da Cunha, João Paulino da 

Silva, Manuel Raimundo da Silva, Lauriano Firmano, Durvalino Paula Santana, Antonio Luiz 

Pereira, José Rescela Jarbas, Iracema Riscala  Farath, Cláudio de (Manattia), Anna Augusto 

da Silva, José Gomes da Silva, Francisco Misael Gomes, Mamil Soares da Silva, José 

Gomes Sobrinho, José Bernardo da Silva, Antonio Geraldo, Maria das Dores Amorim, Enza 

de Sousa, Saturnino Pinheirol (espanhol), Encarnação Rodrigues, Edalvo Vilas Boas, 

Catarina Vilas Boas, Arzir Andrade Vilas Boas, Edite de sousa Andrade, Lourival Gomes 

Cardoso, João Cerino Soares Filho, José Bezerra do Vale, José Carino Soares, Severino 

Gomes da Silva, João Bezerra do Vale, Manuel Marques Sousa (português), Acácio Cone 

Loureiro (português), Severino Paulino da Silva, José Raimundo da Silva, Cícero Belo da 

Silva, João Belo, José Belo Nogueira, Augustinho Belo, David Pereira da Mota, José 

Barbosa dos Santos, Geneval Gomes da Silva.  

Prédio n° s ,1346, 1294,1278,1260 e 1210, são ocupados com departamentos do Governo 

do Estado como se segue: 

1312 – Departamento Médico do Estado 

1294 – Gabinete de Audiências do Vice-Governador  

1278 – Secção de Exames Periódicos  

1260 – Secretaria dos Negócios do governo do Estado  

1210 – Departamento Medico do Estado 

Prédio n° s ,1112, 1058, 1050, 1042, da rua dos Guaianazes, são também ocupados por 

dependências do Governo do Estado, como segue: 

1112 – prédio em reforma que futuramente servira para audiências do Vice-Governador 

1058 – Serviço de Assistência Social do Governador  

1050 – Residente do Major Rolim (segundo fomos informados). 

1042 – Garagem do Palácio   
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Prédio n° s ,1391 e 1437, da firma Cássio Muniz, onde se encontra instalado um de seus 

depósitos, que abrange também o numero 478 da alameda Nothman. O gerente do referido 

deposito é o sr. Carlos Rosa, sendo que o mesmo tem como subordinados 150 

empregados. 

Rua dos Guaianazes  

Prédio n° 1128, é de propriedade dos herdeiros Sales Pinto, reside no  mesmo com sua 

família , composta dos seguintes membros: Evanete Amendola, Francisca Maria Zaidan e 

Regina Zaida, 

Prédio n° 473, residência do sr. Saverio Barbuo, Assunpção Barbulo e Nicolau de Senti. 

Prédio n° 463, residência de Abrão de Treger e sua esposa Regina de Treger, bem como a 

empregada Antonia Batista. 

Prédio n° 461, residência de Osvaldo Franco do Amaral sua esposa Maria as Gloria Franco 

do Amaral e mais três filhos menores. 

Prédio n° 453 residência de José Ribeiro Porto e sua esposa Ilda Rehder, oito filhos 

menores, bem como um seu irmão de nome Waldir Germano Rehder. 

Alameda Barão do Rio Branco  

Prédio n 1367, residência de Onesino Crispia Lopes sua esposa e seus filhos, o mesmo 

subloga quartos, mas não soube precisar com exatidão os nomes de seus inquilinos, que 

são: Antonio Faria, Antonio de tal, Zezinho, Alberto Amaral, Nelson de tal, Aniz de tal, 

Adelino de tal, Antonio Fiori e José de tal. 

Prédio n° 1363, residência de Helena Barreto e seu filho Ricardo Manhães Barreto. 

Prédio n° 1361, residência de Paulo Cintra de Camargo, Olga Cintra de Camargo, Sergio 

Cintra e a empregado da casa Doracy de Menezes. 

Prédio n° 1353, residência de Milton Silva e Maceo da Silva. 

Prédio n° 1349, neste número acha-se instalada a pensão Itália, de propriedade de Augusto 

Ferreira Lamas e Antonio Quaresma Marques, são inquilinos: Armindo Alves de Souza, 

Vlasdislavas Cesi, Mario Esteves (português), Severino da Silveira, Fernando Peres da 

Silva, Fernando Lidarelli, Angelo Batista de Souza, Vener Vogilanier, José Pinheiro Muiga e 

Onezidio do Nascimento. 

Prédio n° 1339, residência de Cavour Alcântara, Aquilino Garcia, Antonio Garcia, Emilia 

Garcia todos parentes do primeiro.  

Prédio n° 1337, residência de Gerty Franco, que sub-loca quartos, porém não soube 

precisar os nomes de seus inquilinos, que são: José de tal, Rosa de tal, Tosca, Inez, Isidrom 

Orlando, José Bezerra e outros, cujo primeiro nome nem sabe. 

Prédio n° 1329, se encontra fechado, pois por diversas vezes estivemos em visita ao 

mesmo, porém encontra-mo-lo, em todas elas fechado. 

Prédio n° 1313 – Departamento Médico do Palácio do Governo. 
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 Observações: De acordo com nossas investigações notamos uma grave irregularidade por 

parte do setor competente, no que diz respeito ao fichário das pensões, hotéis e similares, 

na zona por nós percorrida, o que dificulta enormemente nossos trabalhos, pois há casos 

dignos de atenção toda especial, por ser essas pensões etc., habitadas por elementos 

suspeitos, sob todos os aspectos. É de se notar também certo depósitos instalado nos 

imediações da Sede do Governo, e já por nós mencionados, por se tratar de sério entrave 

aos serviços do Palácio, bem como visto sob outros ângulos perigoso e sua segurança (vide 

Depósito Expresso Derby, alameda Glette, n° 347). 

Anexo Croquis sobre o referido quarteirão. 

 

Anexo 7 

Relatório de investigação. Junho de1956. Resumo: (grifo em lápis, PCB) “Encerramento dos 
trabalhos da “Comissão Paulista de Apoio ao Congresso das Mães”. DPT Comunismo, OS, 
1931 vol. 28- B. Fundo DEOPS, APESP. 
 

Secretaria da segurança publica 

DEPARTAMENTO DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL 

Serviço Secreto (SS) São Paulo 

Data: 06/1956  

N° setor: 376 

Comunicado preparado por: “S-O.G” 

Dirigido ao chefe de “SS” 

Classificação: “Assuntos Gerais sobre serviço”  

Sub-Classificação: “Ambiente não especificada”. 

RESUMO: (grifo em lápis, PCB) Encerramento dos trabalhos da “Comissão Paulista de 

Apoio ao Congresso das Mães” 

Levamos ao conhecimento dessa Chefia que se realizou ontem, na Biblioteca Municipal, o 

encerramento dos trabalhos da “Comissão Paulista de apoio ao Congresso Mundial das 

Mães”, com início ás 15 horas, tendo comparecido cerca de (...) Presidiu os trabalhos, a 

vereadora ANA LAMBERD ZEOLIO(...) convidou para fazer parte da mesa, os senhores: 

OFELIA (..) MOREIRA, HELENA LOUZADA CONTINHO, HELENA GUIMARÃES, 

GRACINDA(...) ELVIRA LIMA, Prof. DIRCEU LINO DE MATOS, representando o (...) eleito; 

maestro EDOARDO GUARNIERI, ASTREA BARRAL NEVES, da (...) Municipal de Mogi das 

Cruzes; DEISE FROTA MOREIRA, GERLADO (..) BURCIO E RODRIGO SILVA, ambos da 

ULTRAS;  VITORIO MARTORELLE, (..) SANCHES VILAR, GRACITA MIRANDA, 

ANGELINO DE ALMEIDA, (..) DE MATTOS, mãe do Prefeito eleito de S. Paulo . 

Estiveram ainda no plenário, vários representantes de Associação e núcleos, bem como 

outros que (...) ao “Congresso das Mães” a realizar-se no Rio Grande do Sul: (...) A. Miguel 
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Paulista, ADELINA MENDES CARVALHO; de Vila Nova (...) JOSEFINA PANDO; de Vila 

Mariana, OROZINA DEL FONE; de Rio Claro MARIA PAULINA; de Monteiro Lobato, 

PAULINA DOS SANTOS; de (...) do Sul, MARIA ALDA LOPES;  de  Joana D Arc, LLUIZA 

FORTE e EDITH IRANDA; de Vila Alpina, e de Vila S. Lucas, CATARINA CIASCA (...)  de 

Vila Diva e Santa Izabel, NAIR FERNANDES e MARIA MADALENA (...) SILVA; de Amparo, 

MARIA THIMOTEO  e ROSA DE JESUS;  de Vila (...) BENEDITA ESTELA DE JESUS;  de 

Vila Maria,  ADORAÇÃO SANTIA(...) e MARIA MONTEIRO; do Ipiranga, MARIA 

BEVLAQUA; de Mogi das Cruzes ASTREA BARRAL NEVES e HERNANDINA RODRIGUES  

e GENI ALCANTARA (..) de S. Bernardo do Campo, MARIA JOSEFINA; do Bom Retiro, 

MARIA (..) AMADO;  de Vila Brasilandia , JOCIRA COSTA; do Jabaquara e (...) da Saúde, 

EUNICE TCEIRA; de Guarulhos, APARECIDO DA SILVA; (...) Nova Cachoerinha, AMALIA 

DA SILVA FIGUREDO. 

 A senhora LAMBERG ZEGLIO, falou (...) o Congresso a realizar-se em Paris, citando 

nomes de cientistas que muito tem feito pelo amparo da mulher e da criança, dentro (...), 

enalteceu a figura do Sr. JOSUE DE CASTRO, Carlos Prado (...) Carolina Ribeiro, em certo 

trecho de seu discurso disse: “devem seguir o Papa XII, que condenou a bomba atômica e 

devem trabalhar para vivermos mais e não abreviar a morte, pois a força (...) serve para a 

salvação da humanidade”. 

Em seguida falou a senhora OFELIA MORAIS (...) das dificuldades que vem encontrando, 

no que concerne as finanças para o envio de uma delegação a Paris e que o movimento já 

realizou (..) de 185 assembléias em todo o Estado de São Paulo. 

HELENA LOUZADA CONTINHO, estendeu-se mais as palavras, falando no papel que 

desempenha as mulheres. Da (...) no País, do Congresso a realizar-se em Paris em 7 de 

Julho  (...) e do desamparo á infância; enalteceu o papel da Federação das Mulheres. 

Em seguida falou o Sr. DIRCEU LINO DE MATOS, (..) do Prefeito eleito, dizendo que ali 

estava em nome do Sr. Juvenal Lino Matos, para dar inteiro apoio ao Congresso em apreço, 

cujo objetivo era a defesa de princípios nobres e justos. Em seguida foi feita a 

representação das delegadas que devem comparecer á Paris, por ocasião do Congresso 

referido, São elas: HELENA LOUZADA COUTINHO, ANA LAMBERG(..), ELZA VALENTE 

LOPES, MARIA ALVA VALEENTE LOPES, ALUZIA MONTEIRO, (...) SOFIA PAGINARDE, 

RUTH CURI, ANTONIA BATISTA, NICOLINA (...) JESUS e outras. 

Em seguida falou a representante de Mogi das Cruzes, AUSTREA BARRAS NEVES, que 

leu o memorial saudando a assembléia (...) de Porto Alegre e Rio de Janeiro. 

GRACITA MIRANDA propôs que esse Congresso (...) ao Sr. Prefeito eleito da Capital, para 

a criação das Secretarias das Mulheres e Criança de São Paulo. 

Encerrou-se ás 17,15 


