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PREFÁCIO

Uma nação em que a classe dominante é de filhos ou descenden-
tes de senhores de escravos leva na alma o pendor, o calejamento 
do senhor de escravo. Quem é o senhor de escravo? É aquele que 
compra o homem e o negócio dele é tirar com o chicote a renda 
que esse homem pode dar nos sete anos que ele vivia. Enquanto 
o escravo está condenado a lutar pela sua liberdade, ir para um 
quilombo, o senhor de escravo, ao contrário, está condicionado a 
usar o escravo como um carvão que se queima para a produção, 
para ter mais lucro. (...) Então, não é jogar toda a culpa nos mi-
litares. Os militares foram instrumento de uma classe dominante 
infecunda. E é preciso olhar, apontar e acusar essa classe. É isso 
o que eu tenho feito. (...) Não há lugar melhor do mundo para 
fazer um país do que esse. Eu andei no exílio e não há lugar 
melhor de construir um país do que esse, mas [o Brasil] tem uma 
classe dominante ruim, ranzinza, azeda, medíocre, cobiçosa, que 
não deixa o país ir pra frente.1

A epígrafe acima foi retirada de uma entrevista dada por Darcy Ri-
beiro em 1988, poucos meses antes de o Brasil ter uma nova Cons tituição, 
que seria um marco do processo de redemocratização do país e superação da 
ditadura inaugurada com um golpe de Estado vinte e quatro anos antes. O 

1. RIBEIRO, Darcy. Entrevista ao programa Roda Viva concedida em 20 de junho de 1988. Disponível em: 
https://youtu.be/SX5O-IAyO38 acesso em 28 de janeiro de 2020.
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dedo apontado por ele para a classe dominante parece constituir uma 
chave para compreender melhor o regime de exceção inaugurado no 
país nos anos 1960, para que possamos deixar para trás uma leitura de 
que tivemos no Brasil um simples regime militar e que a burguesia bra-
sileira dispunha apenas de um papel de exterioridade ou mesmo de 
simples parceria, conluio ou cumplicidade com o regime.

 Não. Como o presente livro muito bem demostra, a ditadura 
brasileira guardava um papel muito mais relevante para o empresariado.
Este não apenas apoiava ou se beneficiava do regime autoritário, como 
compunha, integrava e participava ativamente do Estado, tendo influência 
fundamental sobre as políticas públicas implementadas naquele período. 
Em uma palavra, usando o termo empregado nesta obra, esses empresários 
dispunham de responsabilidade sobre a ditadura, seus crimes e medidas de 
terrorismo de Estado aplicadas então. Nesse sentido, este livro, ao trazer 
com riqueza de detalhes, a partir de um caso específico – o da Companhia 
Docas de Santos –, a forma como se dava a aliança empresarial-militar que 
constituía o cerne da ditadura brasileira, cumpre um papel fundamental 
nos estudos e denúncias a respeito das graves violações cometidas durante 
o regime civil-militar brasileiro. A obra dispõe, assim, de um destaque sig-
nificativo entre as obras que revelam os meandros do terror de Estado que 
assolou o país a partir de 1964.

 O Brasil está bastante atrasado em relação à política de memó-
ria e responsabilização dos agentes econômicos que tomaram parte nas 
práticas repressivas aplicadas ao longo do seu período de exceção recente. 
São poucos os casos de acusação pública ou judicialização da cooperação 
de empresas com o regime inaugurado com o golpe. Provavelmente o 
caso mais notório e avançado em termos de tramitação judicial é o da 
colaboração da Volkswagen do Brasil com a ditadura. Nesse processo, 
temos provas documentais de que a companhia produziu fichas e rela-
tórios acerca das atividades políticas de seus funcionários e enviou para 
os órgãos repressivos. Os documentos mantidos pelo Departamento de 
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Ordem Política e Social (Dops) foram depositados no Arquivo Público 
do Estado de São Paulo (Apesp) e hoje constituem provas que embasam o 
processo movido contra a empresa pelo Ministério Público Federal. Para 
além das provas documentais, há a denúncia, por parte de trabalhadores 
da companhia, de que chegou a haver detenção e tortura no recinto da 
fábrica automotiva, em São Bernardo do Campo, na grande São Paulo2.

 Apesar do avanço recente dessa questão, com uma série de ações 
tomadas a partir da instituição da Comissão Nacional da Verdade (CNV) 
e de várias pesquisas científicas que foram produzidas na última década, 
o tema tem tido pouco progresso no país quando comparado a outras 
nações. Na Argentina, por exemplo, vários processos judiciais são mo-
vidos contra empresas multinacionais, como a Mercedes-Benz, e grupos 
argentinos, como Ledesma, Acindar, Molinos Río de la Plata, Propulsora 
Siderúrgica e outras3. Além disso, em 11 de dezembro de 2018, dois ex-
-diretores da Ford foram condenados à prisão pela Justiça argentina por 
terem participado do sequestro e repressão aos trabalhadores da empresa 
durante a última ditadura no país (1976-1983). Nota-se com isso como 
o processo político e mesmo judicial de responsabilização das empresas 
pela cooperação com os mecanismos de terrorismo de Estado está muito 
mais avançado no país vizinho, o que se expressa também em um número 
maior de pesquisas e estudos que já foram feitos sobre o tema4.

 Justamente por conta dessa defasagem, o presente livro se faz ain-
da mais relevante, dado que ele avança numa direção para a qual poucos 
estudos e denúncias rumaram no nosso país. Ao estabelecer uma acusação 

2. Sobre isso, ver o documentário “Cúmplices: a Volkswagen e a ditadura militar no Brasil” (2017). Direção 
de Stefanie Dodt e Thomas Aders. Alemanha. Para uma pesquisa acadêmica sobre o tema, olhar; SILVA, 
Marcelo Almeida de Carvalho. Estudos Organizacionais e Ditadura Brasileira: a normalização da violação dos 
direitos humanos por empresas durante o regime militar brasileiro. Tese de doutorado em Administração. 
Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2018.
3. Sobre isso, ver BASUALDO, Victoria. “Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina: 
Los casos de Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes-Benz”. Engranajes, n° 5, Buenos 
Aires: FETIA-CTA, 2006.
4. Ver, dentre outros títulos, VERBITSKY, Horacio; BOHOSLAVSKY, Juan Pablo (org.). Cuentas Pendien-
tes: los cómplices económicos de la dictadura. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2013.
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formal contra a Companhia Docas de Santos, trazendo elementos, detalhes 
e documentando fartamente os mecanismos diversos de colaboração da 
empresa com a ditadura civil-militar brasileira, o livro cumpre um papel 
notório no campo da pesquisa e guarda inevitavelmente um papel político, 
no sentido de problematizar e tenta fazer o debate avançar  acerca da res-
ponsabilização e culpabilização das empresas que colaboraram com o terror 
ao longo do regime de exceção instituído no país.

 As qualidades da presente obra se sobressaem em diversos sentidos. 
Além da já apontada relevância e originalidade do tema trabalhado, e mes-
mo da coragem de se encarar um assunto que encontra geralmente timidez 
entre os pesquisadores, dadas as implicações que um estudo como esse pode 
acarretar, o livro reúne um conjunto de pontos altos que precisam ser des-
tacados. A presente obra, de Adriana Gomes Santos e Antonio Fernandes 
Neto, não pode ser entendida como uma acusação vazia ou irresponsável. 
Pelo contrário, trata-se de uma denúncia criteriosa, cuidadosa e baseada 
em sólida base documental. Os dois autores foram muito responsáveis ao 
tratar do tema, realizando uma pesquisa exaustiva, lastreada na leitura e no 
processamento de vasta quantidade de fontes e acervos para a construção da 
obra. Assim, deve-se ressaltar essa diversidade das origens das informações 
trazidas. O livro foi construído a partir da consulta de documentos que 
compõem o fundo do Serviço Nacional de Informações (SNI) do Arquivo 
Nacional de Brasília, o acervo do Ministério do Trabalho, o arquivo muni-
cipal da cidade de Santos, entrevistas e depoimentos colhidos junto a traba-
lhadores que atuavam na companhia naquele período, material sediado no 
museu da Companhia Docas de Santos, além de documentos obtidos na 
empresa. Trata-se de uma base altamente diversificada de fontes que foram 
acessadas e que se combinam de forma virtuosa na obra, com a formação 
de um relatório rico e com excelentes passagens e citações, corroborando as 
graves e justas denúncias feitas ao longo do livro.

 Se não bastasse a vastidão dos tipos de fontes consultados, a obra 
vai muito além de uma mera denúncia da colaboração que a Cia. Docas 
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de Santos teve com a repressão durante a ditadura – o que, em si já con-
figuraria uma nobre contribuição aos estudos sobre o terror de Estado 
no Brasil. Trata-se de um livro que supre uma importante lacuna nos 
estudos sobre a Companhia Docas de Santos, sua trajetória e relação com 
o regime instituído com o golpe de 1964. Já existem algumas pesquisas 
sobre a trajetória da empresa, que acabam centrando suas atenções de 
forma mais pronunciada nas origens do grupo, formação do porto de 
Santos e desenvolvimento ao longo da Primeira República5. Sobre a fa-
mília Guinle, o presente livro traz elementos sombrios dessa que foi uma 
das principais famílias da história da classe dominante brasileira6. Assim, 
o presente trabalho se afasta das obras mais romantizadas que tratam de 
forma laudatória a vida na alta sociedade e a inventividade dos Guinle7.

 Além da denúncia de colaboração da Cia. Docas de Santos com a 
ditadura, a presente obra estabelece uma trajetória da empresa, mostrando 
os vínculos do grupo econômico com o aparelho de Estado e apresentando 
com detalhes como o fundo público alimentou fartamente os negócios dos 
Guinle, injetados em larga medida no porto de Santos. O livro aborda como 
o desenvolvimento das políticas de transporte antes da ditadura afetou as ati-
vidades da Cia. Docas de Santos, criando insatisfação da direção do grupo 
econômico com o governo, o que foi um dos elementos que explica o apoio 
dos Guinle ao golpe de 1964 e o intenso envolvimento da família com o 
Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (Ipes), conforme a pesquisa de Drei-
fuss também já tinha demonstrado8. Além do envolvimento com o golpe, o 

5. Ver, por exemplo, HANSEN, Cláudia Regina Salgado de Oliveira. Eletricidade do Brasil na Primeira Re-
pública: a Companhia Brasileira de Energia Elétrica e os Guinle no Distrito Federal (1904-1923). Tese de 
doutorado em História. Niterói: UFF, 2012; SAES, Alexandre Macchione. Conflitos do Capital: Light versus 
CBEE na formação do capitalismo brasileiro (1898-1927). Tese de doutorado em Desenvolvimento Econô-
mico. Campinas: Unicamp, 2008; HONORATO, Cezar. O Polvo e o Porto: a companhia Docas de Santos, 
1888-1914. São Paulo / Santos: Hucitec / Prefeitura Municipal de Santos, 1996.
6. Sobre a mesma, ver HONORATO, Cezar. Os Guinle: riqueza, poder e glamour. In: CAMPOS, Pedro 
Henrique Pedreira; BRANDÃO, Rafael Vaz da Motta (org.). Os Donos do Capital: a trajetória das principais 
famílias do capitalismo brasileiro. Rio de Janeiro: Autografia, 2017, p. 51-77.
7. Nessa linha, ver BULCÃO, Clovis. Os Guinle: a história de uma dinastia. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015.
8. Ver DREIFUSS, René Armand. 1964: a conquista do Estado; ação política, poder e golpe de classe. Pe-
trópolis: Vozes, 1981.
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livro atesta a intensa repressão imposta aos trabalhadores do porto logo após 
a derrubada da democracia, com significativa colaboração entre a empresa 
e os órgãos repressivos oficiais. Não se restringindo à ação da Cia. Docas de 
Santos, o livro problematiza em específico a movimentação da imprensa 
empresarial conservadora, apoiando o golpe e criticando as greves e mo-
vimentos dos trabalhadores, em suporte à empresa e aos seus negócios. 
Com riqueza de detalhes e farta comprovação documental, o livro mostra 
a intervenção nos sindicatos dos trabalhadores da Cia. Docas de Santos, 
a relação da empresa com os militares e a participação direta do grupo 
econômico com a detenção e tortura de trabalhadores durante a ditadura. 
A presente obra indica também uma série de vantagens econômicas pro-
porcionadas pelo governo após 1964 e que favoreceram diretamente as 
Docas de Santos. Muitos desses benefícios se deram com a perda de direi-
tos e contenção salarial dos trabalhadores, além da facilidade dada para as 
horas extras e a extensão da jornada de trabalho dos empregados da Cia. 
Docas de Santos. Entre outras violações, o livro aponta para a elevação 
dos acidentes de trabalho na empresa durante a ditadura, em compasso 
com o que ocorria no país, demissões em massa realizadas após o golpe e 
a derrubada do antigo acordo coletivo anterior a 1964 e a imposição de um 
novo, desfavorável para os trabalhadores.

 Como se não bastassem todos esses pontos, a pesquisa não lega 
apenas aos empresários e agentes diretos da repressão o domínio das 
ações. Pelo contrário, além de mostrar uma classe trabalhadora altamente 
organizada e mobilizada antes do golpe e, justamente por conta disso, alvo 
de uma intensa repressão após a derrubada do governo Goulart, o livro 
mostra que mesmo durante a ditadura os trabalhadores não perderam 
protagonismo e mantiveram ações de resistência, mesmo com as limitações 
impostas pelo ambiente político da época. Assim, Adriana Santos e Antonio 
Neto tratam em um capítulo específico a implementação por parte dos tra-
balhadores da Operação Tartaruga em 1966, em protesto contra perdas sa-
lariais impostas a partir de um decreto da ditadura. Essa resistência por parte 
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dos operários chegou a lesar as atividades de embarque do porto, gerando 
perdas para o comércio de exportação em Santos. A obra mostra também 
a apreensão dos empresários por conta das mobilizações dos trabalhadores 
iniciadas em 1978 no ABC paulista, a partir de documentos próprios da 
empresa. A greve conduzida pelos operários nas docas de Santos em 1980 é 
analisada, sendo indicado o acordo coletivo oriundo dessa paralisação, bem 
como a estatização da empresa, ocorrida no mesmo ano, que não foi acom-
panhada de redução da vigilância e do controle exercido sobre os trabalha-
dores por parte da direção da companhia. Pelo contrário, todo o sistema de 
monitoramento dos operários foi mantido quando a empresa passou para 
o controle do estado de São Paulo, sendo que havia ocorrido um aumen-
to da supervisão interna com a greve de 1980. O presente trabalho ainda 
termina com um acompanhamento bastante interessante da correlação de 
forças em Santos em meio ao processo de redemocratização, tendo em vista 
a emergência de novas forças políticas associadas aos sindicatos. Assim, são 
analisados alguns casos de sindicalistas que desde o início da década de 1980 
eram vinculados ao Partido dos Trabalhadores.

 Nota-se como os autores conseguem atravessar um conjunto bas-
tante impressionante de fenômenos históricos ao longo da obra. Usan-
do de forma bastante ponderada as fontes utilizadas, o texto acessa dados 
econômicos, leis, decretos e muitas matérias da imprensa local, além de 
entrevistas e depoimentos dos trabalhadores que viveram os processos his-
tóricos acompanhados pela obra.

 O livro é finalizado com a indicação da necessidade de se respon-
sabilizar as empresas que colaboraram com a repressão pelos crimes co-
metidos durante a ditadura. Arrolando uma série de violações nas quais a 
Cia. Docas de Santos esteve envolvida nesse período, a obra constitui ao 
mesmo tempo o resultado de um longo processo de pesquisa séria e qua-
lificada por parte dos dois autores e uma referência para os trabalhos do 
tema, sendo mesmo um convite para novos estudos sobre a colaboração 
dos empresários com o terrorismo de Estado instituído durante a ditadura 
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civil-militar brasileira. É importante reiterar que casos como o da colabo-
ração da Volkswagen e da Cia. Docas de Santos com as práticas repressivas 
aplicadas durante a ditadura parecem constituir uma espécie de ponta do 
iceberg no que tange às responsabilidades dos empresários em relação aos 
crimes de violação dos direitos humanos cometidos ao longo do regime de 
exceção brasileiro. 

 Assim, é importante que este livro seja lido e estudado, ganhe pu-
blicidade e desdobramentos políticos, para que se faça justiça em relação 
aos crimes cometidos pela Cia. Docas de Santos, a família Guinle e os 
dirigentes da empresa em relação aos trabalhadores que sofreram com de-
tenções, tortura, demissão e outras violações diretas que foram resultado 
da ação combinada da empresa e dos órgãos repressivos da ditadura bra-
sileira. E seria muito importante também que esse livro inspirasse jovens 
pesquisadores e pesquisadoras a realizarem estudos sobre outros casos de 
responsabilidade de empresários com as práticas repressivas e as ações de 
terrorismo de Estado aplicadas durante a ditadura civil-militar brasileira.

Janeiro de 2020
Pedro Henrique Pedreira Campos 9 

9. Pedro Campos é professor do Departamento de História da UFRRJ e doutor em História pela UFF. É au-
tor do livro “Estranhas Catedrais: as empreiteiras e a ditadura civil-militar, 1964-1988”, ganhador do prêmio 
Jabuti na área de Economia no ano de 2015.
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APRESENTAÇÃO

Não é uma frase de efeito afirmar que os trabalhadores urbanos bra-
sileiros, durante a ditadura de 1964, viveram outra ditadura dentro daquela 
imposta ao conjunto da população, isto é, uma ditadura fabril.

 No interior das empresas e das fábricas, estabeleceu-se um regime 
de vigilância, perseguição e repressão aos trabalhadores que ultrapassaria o 
local de trabalho para acompanhar sua vida doméstica e social. Essa contí-
nua vigilância implicaria em que o trabalhador fosse observado enquanto 
executava suas tarefas profissionais, fazia refeições, utilizava os sanitários 
da empresa, conversava com os companheiros no restrito tempo de lazer 
que acompanhava as refeições ou que sucedia a jornada de trabalho.

A constatação de que estava sendo vigiado de forma permanente, 
seguido, observado geraria para o trabalhador, e muitas vezes para sua 
família, sentimentos de intensa angústia e pânico. Deixou-lhe sequelas 
psíquicas permanentes, mascaradas, recobertas ou associadas ao nome de 
outras doenças.

A partir da instalação, no Brasil, da Comissão Nacional da Verdade 
(2012-2014) e da constituição do Grupo de Trabalho “Ditadura e Repres-
são aos Trabalhadores, às Trabalhadoras e ao Movimento Sindical”, o qual 
reuniu, no âmbito da comissão, dez centrais sindicais brasileiras, pesquisas 
foram desenvolvidas sobre o conluio dos empresários e patrões com o re-
gime militar e os diferentes tipos de polícia, notadamente a Polícia Civil, 
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para monitorar de forma mais eficaz, aumentar a produtividade e explorar 
o trabalhador brasileiro.

Empresas como a Volkswagen, a Scania, a Toshiba, a Atlas Copco 
e a Mercedes lideraram estas práticas que violavam direitos dos trabalha-
dores. De forma idêntica, a Cia. Docas de Santos, que pertencia à família 
Guinle, destacou-se na aliança civil-militar que fez possível o golpe de 
1964, financiando e participando de instituições civis como o Ibad e o 
Ipes e, depois, fazendo funcionar em suas dependências órgãos repressivos 
do Estado ditatorial, como uma comissão de inquérito que promovia In-
quérito Policial Militar contra a companhia, interrogando trabalhadores 
na sala do chefe do Departamento Pessoal das Docas.

Este  livro registra os fatos mencionados expondo documentos mi-
litares que contêm o logotipo da empresa e revelam sua estreita ligação com 
os órgãos repressivos do Estado. Ademais, os documentos apresentados 
comprovam que os proprietários e os funcionários graduados da empresa, 
depois sucedida pela Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), 
igualmente autoritária e repressiva, não somente vigiaram e perseguiram 
seus empregados, os trabalhadores da companhia, como também moni-
toraram atos políticos realizados na cidade de Santos e seus participantes, 
infiltrando delatores no meio da população para realizar esta atividade. A 
companhia chegou ao cúmulo de colaborar com a malsinada Operação 
Condor, espionando todos os passos de uma exilada argentina.

As violações de direitos humanos praticadas pela Cia. Docas de 
Santos nas décadas de 1960 e 1970 (prosseguindo na década de 1980) 
foram certamente exemplares em relação a violações similares que ocor-
reram em ditaduras subsequentes na América Latina e, especialmente, no 
Cone Sul. Na Argentina, por exemplo, onde foram realizadas pesquisas 
sobre a questão, produziu-se um estudo seminal intitulado “Responsabi-
lidad empresarial en delitos de lesa humanidad – represión a trabajadores 
durante el terrorismo de Estado”, no qual se descreve como mais de vinte 
empresas e militares se articularam nas práticas repressivas que ocorreram 
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contra trabalhadores dentro e fora das fábricas. Entre estas, o estudo rela-
ciona, indicando a porcentagem de sua ocorrência e consideramos impor-
tante destacar as seguintes:

a) sequestro de trabalhadores nas fábricas e demissão ou pressão 
para pedido de demissão de operários ativistas, em alguns casos já assassi-
nados ou desaparecidos (76%);

b) entrega de informação privada de trabalhadores e lista de dele-
gados sindicais às forças repressivas (72%);

c) presença e atividade militar no controle, na supervisão e no 
amedrontamento nas fábricas (72%);

d) participação de oficiais das Forças Armadas ou de segurança 
nos cargos de direção (68%);

e) existência de agentes de inteligência infiltrados (60%);
f ) realização de operações militares nas instalações fabris (56%);
g) presença de quadros empresariais em detenções, sequestros e 

até na tortura (52%);
h) uso de instalações fabris pelas forças repressivas (48%);
i) uso de caminhonetes das empresas em operações de detenção e 

sequestro (40%).
   
Não é exagero dizer que a partir de 1964 a Cia. Docas de San-

tos desenvolveu a maior parte dessas práticas e que essas condutas foram 
objeto do permanente intercâmbio repressivo desenvolvido entre as di-
taduras vigentes no Cone Sul, de modo muito especial entre o Brasil e a 
Argentina. O Brasil, em razão de sua ditadura precedente, transmitiu a 
sua experiência para a Argentina, e esta a expandiu e aprofundou.

Registre-se, por fim, que essas práticas empresariais não ocorre-
ram apenas por opções ideológicas vinculadas ao proclamado e hipócrita 
sentimento de amor à família, à pátria e à liberdade, mas, principalmente, 
pelos benefícios econômicos que elas geraram para as empresas em geral, 
e no caso para a Cia. Docas de Santos. Durante ditadura, os trabalhadores 
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da empresa perderam as horas extras conquistadas em 1937, tiveram um 
corte salarial na base de 50%, houve redução do número de trabalhadores 
em cada turno de serviço, imposição de dois turnos etc.

 É o próprio Relatório da Diretoria da companhia de 1965 que 
afirma: “Da supressão destes diferentes adicionais resultou, no exercício, 
redução global de 33% para os usuários do porto. Esse fato merece todo 
destaque, pois desconhecemos qualquer outro serviço ou mercadoria,-
cujos preços tenham sido reduzidos em tal vulto no ano de 1965.”

É evidente que a repressão e exploração dos trabalhadores da Cia. 
Docas de Santos, com ditadura fabril, antecedeu e sucedeu os feitos de 
1965 em pelo menos duas décadas. Contudo a repressão e a exploração 
sem ditadura fabril continuam. É preciso que nossa sociedade seja interes-
sada e solidária com as reivindicações da classe trabalhadora.

Dra. Rosa Maria Cardoso da Cunha1 

1. Criminalista, atuou na defesa de presos políticos no RJ, SP e DF, professora da UFF, integrou a Comissão 
Nacional da Verdade e coordenou o Grupo de Trabalho: Ditadura e repressão aos trabalhadores e ao movi-
mento sindical.
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Trata o presente texto de analisar a relação entre o Estado e a Cia. 
Docas de Santos no período de 1961 a 1988. O envolvimento da empresa 
nas práticas de vigilância, controle e repressão, em consonância com a di-
tadura e contra os trabalhadores, evidencia aspectos ainda pouco tratados 
pela historiografia brasileira, em particular as ações que ocorreram no inte-
rior do parque industrial brasileiro.

Nesse período, ocorreram graves violações de direitos humanos 
configurados, em linhas gerais, nesta introdução, como: 

– Prisões dentro do espaço das fábricas com anuência, acompa-
nhamento e auxílio da empresa e de seu aparato de segurança;

 – Tortura dentro de espaços pertencentes à empresa (normalmen-
te seguida de prisão);

 – Participação no processo conspiratório e no golpe de 1964: 
auxílio financeiro e/ou articulação política;

 – Vigilância e repressão aos trabalhadores dentro dos locais de 
trabalho, montagem de sistemas de segurança em constante contato com 
a repressão estatal, normalmente chefiados por militares;

 – Vigilância e repressão aos trabalhadores fora da empresa, com 
extensão dos sistemas de controle do trabalho para o monitoramento de 
atividades políticas exteriores ao ambiente de trabalho;
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 – Participação em organismos mistos de monitoramento dos tra-
balhadores: composição de órgãos, (formais ou informais), com reunião 
de empresas e setores da repressão do Estado;

 – Elaboração de lista negra e condenação de trabalhadores ao 
desemprego permanente ou subemprego; 

 – Benefício econômico que, dentro de um contexto de violações 
de direitos humanos, entravam como troca de favores entre Estado e em-
presa privada.

As fontes que embasam tal trabalho compõem-se de documentos 
consultados nos acervos do Arquivo Nacional no Distrito Federal (Coreg), 
onde estão depositados os documentos do SNI; do Arquivo Público do 
Estado de São Paulo – Acervo do Dops; do Arquivo do Ministério do 
Trabalho, em Brasília, com milhares de documentos desordenados, o que 
para o pesquisador é uma verdadeira caça ao tesouro; Fundação Arquivo e 
Memória de Santos, com inúmeras entrevistas gravadas com trabalhadores 
protagonistas do movimento sindical de Santos à época do golpe; Museu 
da Cia. Docas de Santos, com diversos documentos oficiais que são uma 
valiosíssima fonte de informação; Hemeroteca Municipal Roldão Mendes 
Rosa (Santos, SP) na qual é possível consultar as coleções dos jornais A 
Tribuna e Cidade de Santos; Hemeroteca da Biblioteca Mário de Andrade, 
em São Paulo; Centro de Documentação da ex-Convergência Socialista, 
organizado pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado.  

Tais documentos comprovam a participação do empresariado em 
ações repressivas e é sobre estas evidências que trata o presente texto, o 
qual também propõe que a sociedade civil enseje ações visando a respon-
sabilização do empresariado e do Estado na repressão aos trabalhadores. 

O controle sobre o trabalho, característica inerente ao capitalismo, 
espelha os limites da democracia burguesa conforme já analisado desde os 
idos do século XIX por Marx e vários outros autores, até mesmo os não 
críticos a essa forma de desenvolvimento calcada na apropriação privada 
da produção coletiva.
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No Brasil, à semelhança de outros países latino-americanos, tal con-
trole revela a face mais selvagem da lógica capitalista, assim denominada 
quando o Estado em sua forma liberal não cumpre as funções de mediação 
entre o capital e o trabalho, impedindo que os níveis de exploração levem 
estes últimos à morte, em decorrência da hiperexploração do trabalho. 

Na Europa, a selvageria capitalista – após muitos anos de lutas 
dos trabalhadores contra tal opressão, após duas guerras mundiais e pela 
própria dinâmica interna do capitalismo, acrescido dos lucros incomen-
suráveis advindos de todo o colonialismo expandido para o mundo –, foi 
substituída por um Estado liberal de bem-estar, também denominado 
Estado de Direito. Todos esses fatores permitiram que as crises cíclicas do 
capitalismo mantivessem em prática as regras do Estado de Direito.

O Brasil em particular, integrado à esta lógica que norteia a dinâ-
mica capitalista na América Latina, sofre, assim como os outros, os reveses 
de um desenvolvimento atrofiado e subordinado, mas com uma caracte-
rística mais nefasta: a sua posição estratégica na geopolítica do poder.

Há diversos textos que colocam o Brasil como vanguarda no pro-
cesso repressivo latino-americano nos anos 1960 e 1970 do século passado. 
E mais, colocam nosso país como o mestre de todos eles. Será exagero? 
Vejamos. Um importante estudo coordenado pelo Ministério da Justiça e 
Direitos Humanos da Argentina, com o apoio da Flacso e do CELS, “Res-
ponsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad – represión a trabajado-
res durante el terrorismo de Estado”1, descreve com riqueza de detalhes como 
mais de vinte empresas e militares se articularam nas práticas repressivas 
que ocorreram dentro e fora do território fabril e também trata das infor-
mações e logísticas fornecidas pelos empresários. No estudo citado, elen-
cam-se os tipos de violação dos direitos humanos e a porcentagem de sua 
ocorrência. São eles: a) sequestro de trabalhadores nas fábricas e demissão 
ou pressão para pedido de demissão de operários ativistas, em alguns casos 

1. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACION. Responsabilidad em-
presarial en los delitos de lesa humanidad. Argentina-Buenos Aires: CELS, 2015, Vol II, pp. 408-409.
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já assassinados ou desaparecidos (76%); entrega de informação privada dos 
trabalhadores e lista de delegados sindicais às forças repressivas (72%); pre-
sença e atividade militar no controle, na supervisão e no amedrontamento 
nas fábricas (72%); participação de oficiais das Forças Armadas ou de se-
gurança em cargos de direção (68%); existência de agentes de inteligência 
infiltrados (60%); realização de operações militares nas instalações fabris 
(56%); presença de quadros empresariais nas detenções, sequestros e até 
na tortura (52%); uso de instalações fabris pelas forças repressivas (48%); 
contribuição econômica às forças repressivas (48%); uso de veículos das 
empresas em operações de detenção e sequestro (40%); controle milita-
rizado do ingresso ao local de trabalho (40%); ameaças de dirigentes em-
presariais aos trabalhadores com o uso de forças repressivas (36%); pedido 
de intervenção militar nas situações de conflito laboral (32%); sequestro 
de trabalhadores no trajeto entre a empresa e a casa e vice-versa (32%); 
existência de firmas de segurança nas empresas (32%); funcionamento de 
centros clandestinos de detenção nos estabelecimentos empresariais (16%); 
controle militarizado da produção (16%); detenção e tortura nos locais de 
trabalho (16%).

Não é abusivo dizer que o Brasil foi formador dessa elite repres-
siva, e, lendo atentamente as denúncias contra a Cia. Docas de Santos 
ocorridas a partir de 1964, o leitor poderá ver que essas mesmas práticas 
se repetiram na Argentina a partir de 1976.

Ao longo deste texto sobre a Cia. Docas de Santos, você, leitor, 
poderá ver que os trabalhadores portuários de Santos foram submetidos 
às mesmas violações descritas pelo Ministério da Justiça da Argentina e 
concluirá que esses mesmos trabalhadores da Baixada Santista foram as 
cobaias do processo que seria vivido na América Latina ao longo dos anos 
70 e 80 do século passado. 

O presente trabalho mostra os limites do desenvolvimento capita-
lista baseado na superexploração da classe trabalhadora e na utilização de 
métodos violentos para expropriar a riqueza produzida socialmente. O es-

Docas Final revisão final.indd   28 30/11/2020   12:08



INTRODUÇÃO  |  29  | 

tudo de caso da Cia. Docas de Santos espelha com toda sua intensidade esse 
método, chama-nos a atenção para a aplicação pioneira dessa metodologia 
que posteriormente seria estendida para outros países latino-americanos e 
mais, a necessidade de colocar esse debate entre os patamares mais altos da 
elaboração acadêmica e de futuras ações penais cabíveis. 
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CAPÍTULO I 

CIA. DOCAS DE SANTOS: 
ETERNAMENTE EM BERÇO ESPLÊNDIDO

A CIA. DOCAS DE SANTOS NASCEU, 
CRESCEU E SE DESENVOLVEU 
À SOMBRA DO ESTADO BRASILEIRO

A Companhia Docas de Santos (CDS) é talvez a expressão mais 
explícita de uma empresa que nasceu, cresceu, desenvolveu-se e morreu 
parasitando o Estado, característica recorrente em países cuja burguesia é 
frágil em decorrência das condições subordinadas e dependentes nas quais 
o capitalismo se desenvolve.

A predominância das empresas familiares no Brasil ensejou vários 
estudos, desde aqueles que demonstram a preocupação do autor em iden-
tificar as fragilidades que as levam, recorrentemente, à insolvência, até os 
que as analisam como característica particular do capitalismo brasileiro.1

A Cia. Docas de Santos espelha uma particularidade, também co-
mum no rol empresarial brasileiro: ela nasce atrelada ao Estado, ou seja, 
germina do aporte de capital estatal sem demandar de seus proprietários 

1. DE SOUZA, Robson Carlos. Cultura da Empresa Familiar X Gestão Empresarial. Dissertação (Curso de 
Mestrado Executivo) - Escola Brasileira de Administração Pública Centro de Formação Acadêmica e Pesqui-
sa, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2001.
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o capital financeiro imprescindível para alavancar qualquer empreendi-
mento produtivo.2

Tal situação não configura particularidade e sequer é exclusiva do 
Brasil. Mas o fato de tal investimento inicial se transformar, permanente-
mente, no único aporte de capital que a empresa recebe para garantir seu 
funcionamento e seu crescimento, pois os lucros obtidos com as transa-
ções comerciais e a superexploração do trabalho não são reinvestidos na 
própria empresa. 

Ou seja, de forma gradativa, a empresa, que é privada, não só depen-
de totalmente de investimento de dinheiro externo à sua dinâmica, como 
passa a obtê-lo na forma de endividamento com o próprio Estado ou na for-
ma de empréstimos obtidos junto ao sistema financeiro nacional ou inter-
nacional. Tal lógica, perversa por sua nocividade em relação ao país, impacta 
a dinâmica estatal também de forma nociva, pois ou deteriora a relação com 
o poder público do qual passa a exigir os aportes de capital, utilizando-se de 
todos os meios legais e ilegais, ou recorre ao capital internacional contraindo 
empréstimos cujo avalista é o Estado, ampliando a dívida pública. 

O empresariado cresce assim, parasitando o Estado. A subor-
dinação dos investimentos públicos aos privados impede que o Estado 
cumpra as funções definidas pela própria ordem liberal, sobre o que 
falaremos mais adiante.3

A subordinação aos interesses privados em detrimento das ne-
cessidades públicas atinge tal dimensão que acaba por prejudicar a di-
nâmica do próprio capitalismo, pois as relações de concorrência que, 
em tese, impelem aos investimentos na tecnologia para a melhoria da 
produção, são substituídas pelos esforços para obter benesses configu-
radas no patrimonialismo, calcados nas relações pessoais de poder, na 
barganha com os dirigentes públicos, nas articulações políticas espúrias.4

2. GERSICK, E. Kelin. De Geração para Geração: Ciclos de vida da empresa familiar. São Paulo: Negócio 
Editora, 1999. 
3. FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder: formação do patronato político brasileiro. São Paulo: Ed. Globo, 2002.
4. LEAL, Vitor Nunes. Coronelismo, Enxada e Voto: o município e o regime representativo no Brasil. Rio de 
Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 1997.
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A Cia. Docas de Santos é um dos exemplos mais cabais de tal 
dinâmica perversa que pode ser observada na reportagem citada abaixo, 
publicada pela revista Veja em 1988, na qual se faz uma retrospectiva do 
crescimento parasitário acima referido.

DE PAI PARA FILHO, DESDE 1888

Em 1888, Candido Gaffrée e Eduardo Palasin Guinle, os dois sócios da 

loja de fazendas AuxTuilleries, no Rio de Janeiro, ganharam uma concor-

rência pública para a construção e exploração do porto de Santos. Fizeram 

o melhor negócio de suas vidas: um decreto do agonizante Império lhes 

garantia isenção de pagamento de qualquer tributo. O Império caiu, fun-

dou-se a República, mas a Companhia Docas de Santos (CDS), criada 

para administrar o porto de Gafrée e Guinle, teve confirmada pelo novo 

regime a isenção outorgada pelo Imperador. Desde então, a CDS tem der-

rubado no STF todas as tentativas feitas pelo poder público para cobrar-

-lhe impostos ou taxas. 

Candido Gaffrée morreu em 1919, sem deixar herdeiros, e a família Guinle 

assumiu o solitário controle da empresa. Em 1976, o prefeito nomeado de 

Santos, Antônio de Carvalho, chegou a incluir no orçamento do município 

uma estimativa de cobrança de imposto sobre serviços à CDS, no valor de 

40 milhões de cruzeiros. Não recolheu um centavo. A empresa não paga 

imposto predial e nem mesmo a taxa e remoção de lixo de qualquer imóvel 

que lhe pertença, dentro ou fora da faixa portuária, privilégio que beneficia, 

por exemplo, o apartamento onde mora seu superintendente em Santos, 

José Menezes Berenguer. A CDS é a única empresa brasileira desobrigada de 

pagar imposto de renda. 

Em quase noventa anos de atividade, a empresa cumpriu sua parte: o porto 

de Santos sempre funcionou com eficiência. Mas a concessão vai expirar 

em novembro deste ano e a CDS, que deverá passar o controle do cais à 

Portobrás, já começa a investir em outros negócios. Vai ser difícil encon-
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trar outro tão lucrativo, sobretudo porque seus rendimentos independem 
da receita e da despesa: a empresa recebe uma remuneração baseada no 
capital que investiu, o que a coloca a salvo inclusive de turbulências tra-
balhistas no Porto de Santos. Em 1977, por exemplo, o porto deu um 
prejuízo de 290 milhões de cruzeiros, mas o lucro da CDS foi de quase 
350 milhões. Em depoimento prestado ao colunista Ibrahim Sued para o 
livro “25 anos de Caviar”, Jorginho Guinle falou da empresa da família: 
“Desde que meu avô fundou a Companhia Docas de Santos, temos leva-
do uma vida faustosa, numa “festa permanente”.5

Ou seja, sem encargos de investimentos para a melhoria de seu 
desempenho, sem ônus porque não paga qualquer imposto, com a cer-
teza do dinheiro público à disposição, assim como o apoio do aparato 
repressivo do Estado à sua disposição, vigiando, controlando, reprimin-
do, matando os trabalhadores, os herdeiros podem passar a vida numa 
festa permanente.6 Mesmo do ponto de vista do capital, observa-se a 
substituição de uma necessária competência capaz de manter saudável 
a empresa conforme a lógica empresarial. Tal situação opõe-se, inevita-
velmente, à incompetência dos empresários e suas empresas familiares, 
identificável especialmente nos pontos seguintes:

a) a empresa familiar permite-se uma organização informal, confusa e in-
completa; b) adota como valor básico a confiança pessoal, em prejuízo da 
competência, tornando-se incapaz de contar com técnicos e especialistas 
de gabarito; c) pratica o nepotismo sob diversas formas, impossibilitando 
definitivamente a profissionalização; d) finalmente, a empresa familiar é 
imediatista, o que impede qualquer forma de planejamento empresarial.7

5. VEJA. São Paulo, 26.03.1980, p. 21.
6. GUINLE, J. Um século de boa vida. Rio de Janeiro: Editora Globo, 1997. Este livro foi escrito pelo mais 
famoso dos herdeiros da família, Jorginho, em que narra a vida de playboy internacional e as festas faraônicas 
patrocinadas por ele. 
7. GONÇALVES, J. Sérgio R.C. As Empresas familiares no Brasil. RAe Light, v. 7, n.1, jan/mar 2000.p. 7.
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A EXPANSÃO ECONÔMICA DOS ANOS 1950, 
A NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO PORTO 
E A CRISE COM O GOVERNO FEDERAL DAQUELE PERÍODO

O processo de industrialização iniciado por Getulio Vargas, ganha 
um salto de qualidade com o Plano de Metas, também conhecido como 
“Cinquenta anos em cinco” desenvolvido por Juscelino Kubitschek. Esse 
processo colocou em xeque pela primeira vez o quase monopólio na mo-
vimentação de mercadorias por parte da Cia. Docas de Santos. Até então 
a movimentação internacional e a cabotagem, isto é, a navegação nacio-
nal, eram feitas fundamentalmente pela Cia. Docas de Santos. 

As rusgas entre os governos começam a se dar com a aplicação do 
Plano de Metas, que estava dividido em três eixos principais: a) investi-
mento em infraestrutura, em especial no setor de transporte rodoviário, 
vinculado ao fortalecimento do setor automobilístico; b) geração de ener-
gia fóssil e elétrica; c) incremento na produção de bens intermediários, de 
bens duráveis e de capital.8 

Então, já no Plano de Metas, a Cia. Docas de Santos percebeu que 
a construção de estradas significaria a redução da movimentação de mer-
cadorias por cabotagem. Isso ia contra os seus interesses. Em 1961, já no 
governo Jânio Quadros, surgiu um novo problema: “esta Companhia foi 
surpreendida pela promulgação do Decreto nº 50.555, de 05 de maio de 
1961, no qual o Governo Federal autorizou a Petrobrás a construir termi-
nal no Canal de São Sebastião e oleoduto ligando esse terminal à Refinaria 
Presidente Bernardes.” A Cia. Docas sentiu mais um golpe e dirigiu um 
ofício ao governo da República no dia 8 de junho de 1961. Esse tema 
adquiriu tal proporção na expectativa de lucro que foi publicado no Rela-
tório da Diretoria correspondente ao ano de 1961.9

8. GREMAUD, A. P.; VASCONCELOS, M. A. S.; TONETO JÚNIOR, R. Economia Brasileira Contempo-
rânea. São Paulo: Ed. Atlas, 4ª. Edição, 2002.
9. COMPANHIA DOCAS DE SANTOS. Relatório da Diretoria. Santos, 1961, pp. 5-16.
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A criação da Petrobras em 1953 e a posterior criação da primeira 
refinaria em Cubatão ofereciam uma nova fonte de renda para a família 
Guinle. Com a modernização da Refinaria Presidente Bernardes e a im-
possibilidade de utilização do Porto de Santos, por problemas de draga-
gem no canal, resolveu-se pela construção de um terminal marítimo em 
São Sebastião, fora dos limites da Cia. Docas de Santos. Essa era a razão 
do primeiro grande enfrentamento da empresa com o governo de Jânio 
Quadros. O Relatório da Diretoria relativo a 1961 trata das desvantagens 
para o Porto de Santos, entenda-se família Guinle. Vejamos o texto:

(...) que é altamente desvantajosa para o Porto de Santos, sua economia, 

seus usuários e seu “hinterland” a retirada do trafego de petróleo e deriva-

dos de Santos, pois acarretará a imposição de pesado ônus às mercadorias 

remanescentes, pelo inevitável aumento tarifário decorrente de supressão de 

ponderável receita que atualmente tais produtos encaminham pelo porto.10

Esses não foram os únicos atritos entre as Cia. Docas  de Santos 
e os governos do período iniciado com Juscelino Kubitschek até o golpe 
de Estado. 

Desde 1950, ou seja, antes do Plano de Metas, o Porto de Santos 
necessitava de investimentos estatais para atender ao fluxo de mercadorias. 
Nos gráficos publicados no Relatório da Diretoria de 1963, podemos ver 
o incremento da movimentação de mercadorias e concluir que eram ne-
cessárias ampliações e modernizações das instalações. Como se sabe, 

 
“pelo estatuto das concessões portuárias e pelos seus contratos, todos os 

bens móveis e imóveis, fruto de imobilizações das respectivas empresas 

concessionárias, pertencem potencialmente ao Governo Federal, pois a ele 

10. Ibidem, p. 14.
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reverterão, na forma das leis, terminado o prazo da concessão e reavido, 

pela Concessionária, o capital aplicado”.11 A Cia. Docas de Santos, reivin-

dicava ao governo Juscelino investimentos na melhoria do porto, como diz 

o referido Relatório da Diretoria, “cabendo ao concessionário sua utiliza-

ção e conservação durante o prazo de concessão”.

Em 1958, o governo de Juscelino Kubitschek deu o aval para a 
ampliação do Porto de Santos. Nesse ano, 

(...) foi votada e promulgada a Lei n° 3.421/58, criando o Fundo Portuá-

rio Nacional, a Taxa de Melhoramento dos Portos e dando novo corpo ao 

regime econômico-financeiro da exploração portuária. Foi assim estendi-

da às empresas concessionárias de serviços públicos, segundo o disposto 

no Artigo 57° da Lei n° 3.470/58, a faculdade, já vigorante para as demais 

sociedades, de procederem à correção monetária do valor de bens em seu 

ativo imobilizado.12

No auge do desenvolvimentismo, a urgência na ampliação do 
Porto de Santos e, ao mesmo tempo, a necessidade de criar alternativas 
para circulação de mercadorias como, por exemplo, o fortalecimento 
dos portos do Rio de Janeiro e de Paranaguá, levaram o governo a tomar 
medidas que afetavam o império dos Guinle. A decisão governamental, 
ao criar o Fundo Portuário Nacional e a Taxa de Melhoramento dos 
Portos, determinava que 40% do arrecadado ficariam com o porto ar-
recadador e 60% seriam entregues ao Fundo Portuário Nacional, que 
definiria em qual ou quais portos utilizá-los.

Portanto, o Porto de Santos, o maior arrecadador, veria sua por-
centagem ir para o Fundo Portuário Nacional e este poderia determinar 

11. Ibidem, p. 7.
12. COMPANHIA DOCAS DE SANTOS. Relatório da Diretoria. Santos,1962, pp. 3-4.
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que o valor seria utilizado em outro porto para ampliação ou até mesmo 
criação de novos locais que, em última instância, seriam concorrentes 
da Cia. Docas de Santos. Isso desagradava muito os Guinles.

A Lei n° 3.421/58 criava um fundo para a ampliação do Porto 
de Santos, o que se por um lado favorecia aos Guinles, por outro os 
desagradava na medida em que fortalecia os portos já existentes e gerava 
condições para o surgimento de outros portos, aumentando a concorrência 
para a Cia. Docas de Santos. 

A Taxa de Melhoramento dos Portos era cobrada de toda merca-
doria que circulasse (importação, exportação ou cabotagem) pelo Porto de 
Santos e somente os 60% representavam um valor gigantesco para um país 
em crise econômica. Dados da Cia. Docas de Santos que  indicam que “Até 
o dia 23.09. [1963] arrecadamos, pelos 60%, CR$ 5.748.110.285,70”13.

Quadro 1: Companhia Docas de Santos – Movimento geral de mercadorias

13. MUSEU DO PORTO DE SANTOS. Documentos de José Menezes Berenguer. Depoimento do Inspetor 
Geral da Cia. Docas de Santos perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, 1963, p. 30.
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Quadro 2:  Companhia Docas de Santos – Movimento geral do porto
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Porém a situação econômica do país era grave. A economia em 
1963 havia crescido apenas 0,6%, e o déficit do Tesouro se agigantava. Os 
60% do Fundo Portuário Nacional depositados no Banco do Brasil, apro-
ximadamente 6 bilhões de cruzeiros, significavam, segundo os dados acima 
mencionados, mais de 10% das emissões de Letras do Tesouro destinadas 
ao financiamento do déficit. Um governo que contava suas moedas para 
fechar as contas obviamente não estava disposto a liberar esse valor. 

Dessa forma, a economia falou mais alto, pois começava seu im-
portante descenso. Se de 1954 a 1961 a economia crescera em média 
8,23%, entre 1962 e 1964 a média foi de apenas 3,25% e em 1963, 
atingiu os míseros 0,6%. Assim a economia sofria um importante retro-
cesso, a inflação galopava e o déficit do Tesouro se agigantava, como se 
vê no quadro abaixo.

Quadro 3: Déficit de caixa do Tesouro (em bilhões de cruzeiros)

ANO RECEITA DESPESA DÉFICIT 
TOTAL

FINANCIAMENTO DO DÉFICIT
BANCO DO 

BRASIL
LETRAS DO 
TESOURO

OUTRAS 
FONTES

1959 157,8 198,5 40,7 31,8 8,9 -
1960 219,8 297,4 75,4 75,4 2,2 -
1961 317,5 455,0 128,9 128,9 1,5 7,1
1962 497,8 778,7 246,7 246,7 34,2 -
1963 930,3 1.435,0 439,7 439,7 55,5 9,5

Fonte: Conjuntura Econômica, fevereiro de 1964.

Contudo, pelos dados econômicos apresentados, nem Juscelino, 
nem Jânio ou Jango, tiveram condições de aplicar o Plano de Expansão 
do Porto de Santos. É neste momento que se inicia a ruptura da família 
Guinle e suas empresas com o governo Jango. Em primeiro lugar, pelos 
depoimentos na CPI acima mencionada, a Cia. Docas de Santos entendia 
que esses 60% deveriam ser usados no porto arrecadador.

Acostumada a conseguir todas suas reivindicações, desde o final do 
Segundo Reinado, a família Guinle e, em especial, a Cia. Docas de Santos 
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se rebelaram. Rebelaram-se contra as questões econômicas e também con-
tra leis, que segundo eles, protegiam em demasia os trabalhadores.

A família Guinle, que cresceu à sombra do Estado, se opôs e 
conspirou por meio de atuação e financiamento de organismos que cen-
tralizaram as decisões sobre o golpe de Estado, como o Ipes e o Ibad, so-
bre os quais falaremos adiante. Paralelamente, os documentos da própria 
Cia. Docas de Santos produziam os discursos que justificariam tal oposi-
ção, dos quas são exemplos a análise constatada nos relatórios elaborados 
para prestação de contas dos resultados apurados nos balanços daquele 
período e que eram dirigidos aos acionistas. Tais comentários expõem as 
opiniões da Cia. Docas de Santos em relação ao governo:

Mais um ano se concluiu sem que se tenham dissipado nossas preocu-
pações a propósito da repercussão no serviço público prestado por esta 
Companhia das condições gerais reinantes no País e das diretivas postas 
em prática pelas autoridades responsáveis a fim de dar execução à política 
portuária nacional.14

Em outra parte, o Relatório da Diretoria é mais explícito com 
relação ao Fundo Portuário Nacional e à sua aplicação:

Não obstante essa inequívoca definição de rumos e essa indicação de so-
luções para os problemas de exportação portuária do País, estão inegavel-
mente tardando, de um lado, as providências complementares indispensá-
veis à implantação das normas criadas e, de outro lado, o abandono, pelas 
autoridades portuárias, do apego, que nos parece excessivo, a métodos e 
considerações de caráter meramente sistemático, indiscutivelmente inibi-
tórios da franca, rápida e necessária tradução daquelas diretivas de política 
governamental em obras e melhoramentos efetivos e conclusos. Assim é 
que aquela Lei n° 3.421, promulgada, como foi dito, em 1958, encontra-

14. COMPANHIA DOCAS DE SANTOS. Relatório da Diretoria. Santos, 1962, p. 3. 
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-se carente de aplicação em vários de seus mais importantes postulados por 
falta até agora, depois de quase cinco anos decorridos, de sua imprescindí-
vel regulamentação.15

O Relatório da Diretoria para o exercício de 1963 segue na mes-
ma linha política de oposição ao governo: 

A maior parte das dificuldades com que se defrontou a Companhia du-
rante o exercício em exame teve origem comum, direta ou indireta, na 
situação inflacionária em que se debate o País. Como consequência dela, 
aumentou a frequência e alargou-se o campo de incidência promovidas 
pelas classes que congregam seus empregados (...).16

O ESGOTAMENTO DO DESENVOLVIMENTISMO JUSCELINISTA 
E A NECESSIDADE DO GOLPE DE ESTADO 
PARA IMPOR UM NOVO PLANO ECONÔMICO 
E, ACIMA DE TUDO, IMPOR O CONTROLE DOS TRABALHADORES 

O espetacular ciclo de expansão econômica dos anos 50 do século 
passado foi possível a partir de um longo período de abusos econômicos 
que provocaram endividamento público, desequilíbrios monetários, in-
flação e contas internas e externas desordenadas. 

Quadro 4: Evolução do PIB do início dos anos 1950 ao golpe de Estado

Ano Produto Interno Bruto (PIB) – variação em volume

1950 6,8

1951 4,9

1952 7,3

1953 4,7

15. Ibidem, p. 4.
16. COMPANHIA DOCAS DE SANTOS. Relatório da Diretoria. Santos,1963, p.3.
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1954 7,8

1955 8,8

1956 2,9

1957 7,7

1958 10,8

1959 9,8

1960 9,4

1961 8,6

1962 6,6

1963 0,6

1964 3,4
Fonte: IBGE – agenciadenoticias.ibge.gov.br.

Ao processo inflacionário, agregava-se a escassez de alimentos que 
ficou conhecida na academia como a crise de abastecimento de 1962 e para 
a população como a famosa crise da carne. João Goulart tentou resolver ou 
pelo menos reduzir seus efeitos com um plano trienal assentado na refor-
ma agrária, na criação da Cia. Brasileira de Alimentos (Cobal), que deveria 
comprar a produção agrícola e dessa maneira regular os preços, e na Cia. 
Brasileira de Armazenamento (Cibrazem).

A medida assumida pelo governo de João Goulart visava conter os 
efeitos do descontrole das contas nacionais iniciado com o financiamento 
do Plano de Metas. Se por um lado tentava conter o desabastecimento de 
diferentes itens da cesta básica, por outro, ao incentivar a reforma agrária, 
a Cobal e o Cibrazem, batia de frente com os latifundiários, no caso da 
reforma agrária, e dos especuladores com a criação das duas estatais. 

A classe trabalhadora trilhava o único caminho que lhe restava: o da 
luta. As greves no período prévio ao golpe de Estado são numerosas e in-
cluem a greve geral em 1961 pelo abono de natal. Em 1962, ocorreu nova 
greve geral com perfil menos reivindicatório e mais político, na medida 
em que exigia um plebiscito sobre a Emenda Parlamentarista. No mês de 
outubro de 1963, 78 sindicatos fizeram uma luta unificada, com 700.000 
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operários em greve que paralisaram a cidade de São Paulo por quatro dias. 
Os trabalhadores reivindicavam 100% de aumento e conquistaram 80%. 
As razões para tantas mobilizações e greves, inclusive com muitas greves por 
fábrica, era a expressiva queda do salário mínimo real. Os trabalhadores, 
com a greve geral de 1963 conquistaram em São Paulo, 80% de aumento 
salarial, mas, mesmo assim, viram seu salário real minguar em -7,6%.17

Somente na cidade de Santos, nesse período, aconteceram dez 
greves gerais. Surgiu também um modelo de organização dos trabalha-
dores denominado Fórum Sindical de Debates, que coordenava todas as 
lutas da cidade. A inflação em alta, a escassez de alimentos, uma forma 
organizativa avançada (Fórum Sindical de Debates) determinaram a exis-
tência de inúmeras lutas na cidade e na orla do cais.

A cidade de Santos ficou conhecida nessa época pelas suas praias, 
pelo seu famoso clube de futebol, mas acima de tudo, pela radicalidade de 
seus trabalhadores, de tal sorte que:

A Embaixada dos Estados Unidos, quando do golpe de Estado, articulada 
com os golpistas, sabedora dos riscos em Santos, organizou a Operação Bro-
ther Sam, que consistia em enviar uma força-tarefa com porta aviões (Forre-
tal), petroleiros (Santa Inez, Chepachet, Nash Bulk e Hampton Roads) que 
transportavam 136 mil barris de petróleo. Além de seis destróieres, um navio 
de transporte de helicópteros, seis aviões de carga, oito de reabastecimento, 
um de comunicação, oito caças e um para comando geral das operações. 
Essa força-tarefa deveria chegar a Santos entre os dias 8 e 11 de abril. Como 
o golpe se consolidou rapidamente, a operação foi desativada no dia 2 do 
mesmo mês. Chama a atenção que a Operação Brother Sam tivesse como 
destino final a cidade de Santos e não outra cidade portuária. Também cha-
ma a atenção que transportasse petróleo, o que demonstrava a preocupação 
com uma possível paralisação da Refinaria Presidente Bernardes.18

17. FERNANDES NETO, Antônio; SANTOS, Adriana Gomes. Santos, 1980: Portuários em Greve. Nem 
os pombos apareceram no cais. São Paulo: Ed. Veneta, 2015, p. 25.
18. Ibidem, p. 49.
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Era uma combinação explosiva para a família Guinle. De um lado, 
havia a rebeldia dos trabalhadores que buscavam recompor seus salários 
perdidos com a inflação e melhorias nas condições de trabalho. Por outro 
lado, a Cia. Docas de Santos queriam ver atendidas suas reivindicações de 
ampliação do porto e também a sua valorização como principal fonte de 
movimentação de mercadorias. 

O fim do ciclo de expansão econômica no final da primeira metade 
do século passado requeria um novo plano econômico. Para os empresários 
nacionais e estrangeiros, era evidente que, em um novo plano econômico 
rentável para eles, seria necessário, em primeiro lugar, acentuar a exploração 
da classe trabalhadora, e isso só seria possível acabando com as greves e as 
organizações que as impulsionavam e apoiavam. 

Então, o objetivo central do golpe de Estado foi controlar a classe 
trabalhadora. Outro objetivo seria unificar os empresários ao redor de um 
plano econômico baseado nas linhas gerais do programa do ex-minis-
tro San Tiago Dantas. Esse plano não poderia ser questionado nem pelo 
Congresso nem por governadores. Em síntese, o empresariado buscava 
um novo padrão de governabilidade, baseado em primeiro lugar na re-
pressão aos trabalhadores e, em segundo lugar e não menos importante, 
na unificação de seus pares.  Dada a importância do projeto, haveria de 
passar para um modelo bonapartista. Isso requeria uma mudança drástica 
no regime e não poderia ser uma quartelada facilmente derrotada. Era 
preciso planejamento e articulação em alto estilo. 

ESTADO-MAIOR DA ARTICULAÇÃO 
DO GOLPE DE ESTADO: IBAD E IPES

A ideia geral estava traçada e era preciso colocá-la em execução. 
Primeiro foi criado o Instituto Brasileiro de Ação Democrática (Ibad), que 
tratou de influenciar nos resultados eleitorais por meio de doações dirigi-
das aos candidatos que defendessem suas ideias. O resultado foi inferior ao 
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esperado, e concluiu-se que era preciso preparar um golpe de Estado. Para 
isso foi criado o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais19 (IPES), dirigido 
pelo general Golbery do Couto e Silva e por Glycon de Paiva, entre ou-
tros. Como parte importante do plano, transformaram as Forças Armadas 
(Exército, Aeronáutica e Marinha) em órgãos de poder.

O IBAD e o IPES tinham objetivos claros e entre eles podemos citar a 
tarefa de organizar a burguesia ao redor de um plano econômico e político; 
fazer campanha contra o comunismo na classe média e pequena burguesia, 
assustando-os com as expropriações comunistas; no interior das igrejas, 
denunciar o marxismo ateu (como se para ser marxista precisasse ser ateu 
ou para ser ateu seja necessário ser marxista); cooptar a imprensa e os jor-
nalistas para esse plano; criar rede de apoiadores no interior do movimento 
estudantil e dos trabalhadores.
As ideias existiam. Faltava um plano de ação e seu cronograma. E assim 
foi feito. Para discutir plano econômico e político, foram feitos cursos, 
seminários e até um Congresso das Classes Produtoras, tanto no âmbito 
estadual como nacional. A agitação contra o comunismo na classe média 
e pequena burguesia consistia em uma campanha dizendo que o comunis-
mo iria expropriar seu caminhãozinho, sua casa ou no caso do pequeno 
camponês que iriam expropriar seus porquinhos! No interior da Igreja Ca-
tólica, o centro foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Senho-
ras bem vestidas (e de bem, como diziam na época) organizavam marchas 
e convidavam artistas para dar apoio, entre eles, a sempre malufista Hebe 
Camargo. É dessa época o fortalecimento da organização da extrema di-
reita católica Tradição, Família e Propriedade, que tinha como um dos 
seus carros chefes de agitação a campanha contra o divórcio. Nos meios 
de comunicação, a linha era cooptar jornalistas e lhes dar maior visibilida-
de e para isso cooptaram os donos desses meios de comunicação. A rede 

19. BORTONE, Elaine de Almeida. O Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES) e a ditadura empresarial-
-militar: os casos das empresas estatais federais e da indústria farmacêutica (1964-1967). Tese (doutorado em 
História Social), UFRJ, 2018.
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Excelsior, de São Paulo, de perfil janguista, logo após o golpe foi fechada 
pelos militares. Por último, havia de organizar os jovens pró-golpe para 
que atuassem no interior do movimento estudantil e aí surge, nas univer-
sidades, o CCC (Comando de Caça aos Comunistas), enquanto no movi-
mento dos trabalhadores criaram e desenvolveram o Iadesil que trabalhava 
na formação de uma corrente sindical pró-golpe e diretamente patronal.20

Com o plano devidamente delineado, as táticas definidas, restava 
colocá-lo em ação. O financiamento do Ipes não foi um grande problema 
pois, “Para colocar o seu projeto em ação, o Ipes foi mantido, desde a sua 
fundação, por contribuições financeiras de pessoas físicas, civis e milita-
res, de fundos norte-americanos” 21 e empresas de diferentes segmentos 
econômicos, tais como a Cia. Docas de Santos22, o Banco Boavista S/A, a 
Companhia de Artes Gráficas Indústrias Reunidas S.A. (Agir) e o Banco 
de Crédito Municipal S.A., todas de propriedade de Candido Guinle de 
Paula Machado.

A crise econômica instalada em 1963 aumentava a instabilidade 
social na orla marítima, e a Cia. Docas de Santos pressionava o governo 
para se colocar ao seu lado, em contraposição às demandas dos trabalha-
dores, exigindo que editasse leis que os favorecessem, tal como se observa 
no documento intitulado Medidas exequíveis para aumento da produti-
vidade nos portos, cuja proposta era que fosse editado um “decreto do 
Executivo proibindo os sindicatos de paralisarem os serviços… obrigando 
os sindicatos a indenizarem a Administração Portuária dos prejuízos a 

20. FERNANDES NETO, Antônio; SANTOS, Adriana Gomes. Santos, 1980: Portuários em Greve. Nem 
os pombos apareceram no cais. São Paulo: Ed. Veneta, 2015, p. 30. 
21. ARQUIVO NACIONAL. Ata do IPES Comitê Executivo de 14.01.63. Acervo Instituto de Pesquisas e 
Estudos Sociais (IPES). Documento citado por BORTONE, Elaine. As articulações da Companhia Docas 
de Santos no Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES) e na ditadura empresarial-militar (1964-1985). 
Submetido à publicação.
22. INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDOS SOCIAIS DA GUANABARA-IPES/GB. Relatório anual: 
referente ao ano 1968, p.11. Documento citado por BORTONE, Elaine. As articulações da Companhia Do-
cas de Santos no Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES) e na ditadura empresarial-militar (1964-1985). 
Submetido à publicação.
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ela causados”.23 O Relatório da Diretoria referente ao ano de 1964 já de-
monstrava a sua posição diante do golpe de Estado e suas simpatias, ainda 
que continuasse fazendo exigências: 

Em essas ocorrências, não podemos deixar de aludir aos acontecimentos 
político-militares havidos em março e que marcaram profundamente os 
rumos da vida nacional. Não cabe a esta Companhia comentá-los, mas 
apenas assinalar seus efeitos no importante serviço que executa. O setor 
portuário, e o de transportes em geral, vinha sendo grandemente agitado 
e artificialmente conturbado de uns anos para cá, o que criou sérios pro-
blemas à economia nacional.24 Assim, aguarda a orientação que o Governo 
queira dar à necessária reestruturação dos serviços portuários e dos a ele 
conexos, racionalizando essa atividade básica, dando-lhe, em consequência 
maior eficiência dentro dos critérios justos e econômicos.25

23. MUSEU DO PORTO DE SANTOS. Documentos de José Menezes Berenguer; Documentos pedidos 
pela Comissão Parlamentar de Inquérito, PROPOSTA – Medidas exequíveis para aumento da produtividade 
nos portos, 1963, p. 2. 
24. COMPANHIA DOCAS DE SANTOS. Relatório da Diretoria. Santos; 1964, p. 3. 
25. COMPANHIA DOCAS DE SANTOS. Relatório da Diretoria. Santos; 1964, p. 4.
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O Relatório da Diretoria da Cia. Docas de Santos, do ano de 1963, expressa a opinião política da 
empresa naquele ano:

A maior parte das dificuldades com que se defrontou a Companhia durante o exercício 
em exame teve origem comum, direta ou indireta, na situação inflacionária em que se 
debate o País. Como consequência dela, aumentou a frequência e alargou-se o campo de 
incidência promovidas pelas classes que congregam seus empregados.
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Cia. Docas de Santos, por meio do Superintendente-geral José Menezes Berenguer propõe à “CPI destinada a 
apurar as irregularidades e deficiências que respondem pelo crescente congestionamento dos Portos de Santos 
e Rio de Janeiro”, medidas que contrariavam os interesses dos trabalhadores. Essas medidas só foram aplicadas 
depois do golpe civil-militar, em 1966.
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A Cia. Docas de Santos, por meio do Superintendente-geral José Menezes Berenguer, propõe à “CPI destinada a 
apurar as irregularidades e deficiências que respondem pelo crescente congestionamento dos Portos de Santos e 
Rio de Janeiro”, que visavam controlar, impedir e reprimir a luta dos trabalhadores por seus direitos.
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Castelo Branco, Costa e Silva (de óculos escuro) e Rondon Pacheco no momento da assinatura do 
AI2 que afetava diretamente os trabalhadores e suas organizações (esquerda para direita).
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CAPÍTULO II

CIA. DOCAS DE SANTOS E ESTADO 
BRASILEIRO: RESPONSABILIDADE

ECONÔMICA E REPRESSIVA

O Estado capitalista é um comitê 
para gerir os negócios da burguesia.

Karl Marx

A famosa frase de Marx citada acima se aplica no caso da Cia. 
Docas de Santos de forma exemplar.

No período entre 1960 e 1975, cinco anos antes do final da con-
cessão, a empresa investiu muito pouco, conforme comprova estudo de 
Shoeps que, por sinal, foi encomendado pela própria empresa da família 
Guinle1 à Fundação Getúlio Vargas, como se vê no Quadro 1. O referido 
estudo foi publicado pela Agir Editora, de propriedade da família Guinle, 
o que reforça ainda mais a consistência dos dados. Nesse período, de-
monstra o autor, coube ao Estado brasileiro cobrir 98,57% do montante 
investido. Isso sem falar das desonerações de imposto em âmbito munici-
pal, estadual e federal. 

1. SCHOEPS, W.; DELAZARO, W. Influência Econômica do Porto de Santos. Rio de Janeiro: Livraria Agir 
Editora, 1980.
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Quadro 1:  Investimentos efetuados no Porto de Santos (em 10³ CR$ de 1979)

ANO
RECURSOS

TOTAL
CONCESSIONÁRIA GOVERNAMENTAIS

1960 5.248,00 82.060,30 87.308,30

1961 3.743,50 93.150,30 96.893,80

1962 1.346,40 23.658,10 25.004,50

1963 771,6 136.979,40 137.751,00

1964 1.607,00 85.629,50 87.236,50

1965 2.083,80 104.337,10 106.420,90

1966 26.270,50 54.922,60 81.193,10

1967 8.106,00 47.878,80 55.984,80

1968 2.593,40 88.996,30 91.589,70

1969 37.330,50 224.175,60 261.506,10

1970 3.522,80 175.414,40 178.937,20

1971 1.913,70 503.740,60 505.654,30

1972 15.167,50 1.003.271,90 1.018.439,40

1973 84,4 1.658.177,20 1.658.261,60

1974 1.370,20 1.108.805,50 1.110.175,70

1975 2.670,30 1.237.116,40 1.239.786,70

1976 -.- 780.136,60 780.136,60

1977 -.- 244.284,50 244.284,50

1978 -.- 158.939,70 158.939,70

1979 -.- 40.496,50 40.496,50

TOTAL 113.829,60 7.852.171,30 7.966.000,90

% 1,43 98,57 100,00

A busca por vantagens econômicas e financeiras ao longo dos anos 
é evidente, e também dever ser evidenciada a utilização do aparato repres-
sivo do Estado para controle e disciplinamento dos trabalhadores. Eles, 
os trabalhadores, podem contribuir com suas experiências e falas para a 
comprovação dessa dupla utilização do Estado brasileiro a serviço da Cia. 
Docas de Santos.
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A CONSTANTE REPRESSÃO AOS TRABALHADORES

A crise da década de 1950 e seus desdobramentos que culminam 
no golpe de abril de 1964 terão consequências incomensuráveis para os 
trabalhadores brasileiros, em particular no campo repressivo que atuará 
de forma cada vez mais sofisticada conforme demonstram vários estudos 
sobre o tema. 

Também é de conhecimento que os mecanismos repressivos fo-
ram organizados na medida em que a classe operária crescia, ou seja, des-
de suas primeiras manifestações ainda no final do século XIX, nos centros 
urbanos com início de produção fabril, como São Paulo, Rio de Janeiro, 
Pernambuco, entre outros. 

No caso em estudo, recuamos apenas até a década de 1940, quan-
do a repressão aos trabalhadores da Cia. Docas de Santos já transparece 
em depoimentos produzidos pelos agentes dos órgãos repressivos, os quais 
expõem de forma explícita a serviço de quem tal repressão era executada.

A parceria entre a companhia e o Estado já se evidencia, por exem-
plo, pelo papel que cumpriu seu inspetor geral, Dr. Ismael para desarticu-
lar uma greve. No depoimento dado à Fundação Arquivo e Memória de 
Santos, o estivador Oswaldo Lourenço, referindo-se à greve de 1946, relata 
a relação de cumplicidade desse inspetor com o Estado, quando este convo-
cou a polícia que, com baionetas, avançou sobre os trabalhadores. 

Eu, por exemplo, quando entrei na Docas em 45, já em 46 participávamos 

de uma greve. Uma greve meio violenta (...) Aquela greve marcou porque 

foi uma greve que nós, das oficinas, garantimos. Nós vínhamos de um 

período ditatorial, não havia greves e os salários estavam bem defasados. 

Só que o pessoal do porto não queria. (...) Então, nós decidimos ali criar 

uma comissão. Essa comissão era, praticamente, do Partido Comunista, 

não era do Sindicato. Então, nós começamos a trabalhar essa greve. (...) O 
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Dr. Ismael, que era o Inspetor das Docas, fez tudo para que a gente termi-

nasse até a hora do almoço. Nós começamos de manhã, cruzamos todos 

os braços, nas bancadas, nas forjas, em todos o lugar. Então, fez de tudo, 

inclusive prometer alguma coisa, mas nós não aceitamos. Então, daí (sic)a 

pouco, chamou a polícia. Então, a polícia com baionetas nos cutucava pra 

ver se começávamos a trabalhar. Ninguém começou a trabalhar; (...) fomos 

obrigados a sair da oficina.2

O mesmo Osvaldo Lourenço rememora o ano de 1961, a renún-
cia de Jânio Quadros e a tentativa de impedir a ascensão de João Goulart. 
Uma vez mais, a Cia. Docas de Santos atuou mancomunada com o Esta-
do brasileiro, via Exército, para impedir a manifestação política e legítima 
dos trabalhadores. 

Outra greve que ficou marcada foi quando da renúncia do Jânio. Quando nos 

reunimos, no porto, os dirigentes que a coisa queria dar golpe. (...) Assim, nós 

fomos para o cais para parar o cais. Quando nós estávamos no meio do cais 

parado, os policiais entraram direto, o Exército e tudo, e nos levaram para o 

forte Itaipu. (...) Éramos 17 companheiros que estavam na cela do corpo da 

guarda. (...) Nós não tínhamos condições de sentar, de tão abarrotada que 

ficou a cela. E o comando lá do forte, ele desfilava o grupo dando instrução e 

como posicionamento para nos amedrontar. (...) Como se estivessem dando 

fuzilamento: “Olha aqui, estamos treinando para fuzilar vocês”.3

O portuário Milton Sacoman agrega mais elementos da utilização 
do Estado por parte da Cia. Docas de Santos no controle e no disciplina-
mento dos trabalhadores.

2. LOURENÇO, Oswaldo. Depoimento à Fundação Arquivo e Memória de Santos – Prefeitura Municipal de 
Santos, 1990. O depoimento constante no arquivo também foi analisado por MARTINS, Conceição da P. (coord). 
Memória Sindical de Santos 1930-1964. Santos: Fundação Arquivo e Memória de Santos, 1997, pp. 78-79. 
3. Ibidem.
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(...) Naquele tempo [1964] tinha o excesso, eles faziam excessos [Polícia 
Marítima de Santos], como até hoje alguns policiais fazem. (...) Eles an-
davam no cais e, por qualquer motivo, eram pessoas escolhidas pelo porte 
físico grande, além de tudo armados, e tinha, eles tinham o livre-arbítrio 
de fazer o que quisessem no cais e ninguém era contra eles, e qualquer 
um que se manifestasse contra eles sofria represálias; (...) eles maltratavam 
mesmo as pessoas, lá na Polícia Marítima.4

1965: OS MILITARES IMPÕEM NOVOS ORDENAMENTOS JURÍDICOS

Em 1965, com o terrorismo de Estado impondo sua força, o go-
verno do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco impõe um cli-
ma de terror derrotando a oposição, decreta o AI-2 e cria o decreto-lei n° 
3, de 27.01.1966, que militariza a Guarda Portuária.

O ATO INSTITUCIONAL N° 2, DE 27 DE NOVEMBFRO DE 1965

O AI-2 impõe uma importante modificação nos ritos processuais  
ao transferir para a Justiça Militar a competência para processar e julgar 
os crimes contra o Estado e sua ordem política e social. 

O Artigo 8° do AI-2 alterou o artigo 108 da Constituição de 1946 e passou 
a vigorar com a seguinte redação: Esse foro especial poderá estender-se aos 
civis, nos casos expressos em lei para repressão de crimes contra a segurança 
nacional ou as instituições militares.

Para a consecução do AI-2 o mesmo se apoiou na Lei n° 1.802, de 
05.01.1953, promulgada por Getúlio Vargas, que regulamentou e definiu 

4. SACOMAN, Milton. Depoimento à Fundação Arquivo e Memória de Santos – Prefeitura Municipal de 
Santos, 1990. O depoimento constante no arquivo também foi analisado por MARTINS, Conceição da P. 
(coord). Memória Sindical de Santos 1930-1964. Santos: Fundação Arquivo e Memória de Santos, 1997, p. 71.
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os crimes contra o Estado e a ordem política e social. Apoiado nessa lei, o 
AI-2, em seu artigo 8º impunha: 

§ 1º – Competem à Justiça Militar, na forma da legislação processual, o 
processo e julgamento dos crimes previstos na Lei nº 1.802, de 5 de janeiro 
de 1953.
§ 2º – A competência da Justiça Militar nos crimes referidos no parágrafo 
anterior com as penas aos mesmos atribuídas prevalecerá sobre qualquer 
outra estabelecida em leis ordinárias, ainda que tais crimes tenham igual 
definição nestas leis.

E mais, o AI-2 criava as condições para uma maior repressão às rei-
vindicações e lutas dos trabalhadores, conforme a redação dos artigos 12 e 13:

Art. 12 – A última alínea do § 5º do art. 141 da Constituição passa a 
vigorar com a seguinte redação:
Não será, porém, tolerada propaganda de guerra, de subversão, da ordem 
ou de preconceitos de raça ou de classe.
Art. 13 – O Presidente da República poderá decretar o estado de sítio ou 
prorrogá-lo pelo prazo máximo de cento e oitenta dias, para prevenir ou 
reprimir a subversão da ordem interna.

DECRETO-LEI N° 3, DE 27 DE JANEIRO DE 1966

O decreto-lei nº 3 foi criado alguns meses após o AI-2 com o 
objetivo de ampliar as prerrogativas do segundo Ato Institucional e con-
trolar, vigiar e punir os trabalhadores da orla portuária. Os seus conside-
randos falam por si:

 
– CONSIDERANDO que os serviços portuários e conexos e a atividade 
dos órgãos sindicais a eles vinculados envolvem aspectos que dizem respei-
to à segurança nacional;
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– CONSIDERANDO que é de grande importância a inadiável recupe-
ração econômica dos serviços portuários, com o cumprimento fiel da le-
gislação ora em vigor;
– CONSIDERANDO que as diversas medidas para corrigir as distorções 
havidas nesse setor de trabalho não têm proporcionado resultados eficazes 
que a conjuntura atual exige;
– CONSIDERANDO que é imperioso disciplinar as relações jurídicas do 
pessoal que integra o sistema de atividades portuárias; (...)

O Decreto-Lei n° 3 abarcava o conjunto dos trabalhadores da 
orla portuária. No caso específico dos trabalhadores da Cia. Docas de 
Santos, dava-se uma nova dimensão à repressão contra os trabalhadores, 
pois a Guarda Portuária adquiriu um caráter militar, sendo vedado a ela 
o direito à sindicalização: 

Art. 9º As guardas portuárias, como forças de policiamento, ficam su-
bordinadas aos Capitães dos Portos, vedada aos seus integrantes toda e 
qualquer vinculação ou atividade de caráter sindical.

Mesmo tendo esse caráter militar, continuará a fazer parte do 
quadro de funcionários da Cia. Docas de Santos: 

§ 1º Ao concessionário caberá a responsabilidade de rotina na escalação, 
emprego e movimentação do pessoal da guarda.
§ 2º A Guarda Portuária continuará sendo paga pelos concessionários, de-
vendo, para tanto, o Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, 
no cálculo das tarifas, prever os necessários recursos.

Em 1965, os contratos coletivos de 1962 e 1963 foram anula-
dos e foram firmados novos contratos entre a empresa e os sindicatos 
dirigidos por indicados pelo delegado do Trabalho Marítimo, o capi-
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tão-de-fragata Júlio de Sá Bierrenbach. Por via das dúvidas, para maior 
garantia, o Decreto-Lei n° 3 determinava: 

Art. 10. – Ao art. 472 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943), acrescentem-se os seguintes parágrafos:
§ 3º - Ocorrendo motivo relevante de interesse para a segurança nacional, 
poderá a autoridade competente solicitar o afastamento do empregado do 
serviço ou do local de trabalho, sem que se configure a suspensão do con-
trato de trabalho.
§ 4º O afastamento a que se refere o parágrafo anterior será solicitado 
pela autoridade competente diretamente ao empregador, em representação 
fundamentada, com audiência da Procuradora Regional do Trabalho, que 
providenciará desde logo a instalação do competente inquérito adminis-
trativo.
§ 5º Durante os primeiros 90 (noventa) dias desse afastamento, o empre-
gado continuará percebendo sua remuneração.
Art. 11 – Será considerado atentatório à segurança nacional, afora outros 
casos definidos em lei:
a) instigar, preparar, dirigir ou ajudar a paralisação de serviços públicos 
concedidos ou não ou de abastecimento;
b) instigar, publicamente ou não, desobediência coletiva ao cumprimento 
de lei de ordem pública.
Art. 12 – Ao art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943) inclua-se o seguinte parágrafo único.
Parágrafo único - Constitui igualmente justa causa para dispensa de em-
pregado a prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, 
de atos atentatórios à segurança nacional.
Art. 13 – O art. 528 da Consolidação das Leis do Trabalho passa a ter a 
seguinte redação:
Art. 528 – Ocorrendo dissídio ou circunstâncias que perturbem o funcio-
namento de entidade sindical ou motivos relevantes de segurança nacio-
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nal, o ministro do Trabalho e Previdência Social poderá nela intervir, por 
intermédio de delegado ou de junta interventora, com atribuições para 
administrá-la e executar ou propor as medidas necessárias para normalizar-
-lhe o funcionamento.

A DITADURA CIVIL-MILITAR IMPÕE UM NOVO REGIME FABRIL

Na história da classe trabalhadora brasileira, até a instituição da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), nas disputas entre patrões e 
trabalhadores, o Estado estava completamente ausente. Com a instituição 
da CLT e o papel designado ao Ministério do Trabalho, o Estado estará 
presente nos conflitos e, como era de se esperar, atuando não como árbi-
tro, mas como agente patronal. A partir de então, 

(…) O Estado e o empresariado, unidos, conferirão à resistência operária o 
estatuto de subversão política e à força bruta patronal a legitimidade de de-
fesa da segurança e do desenvolvimento nacional. Portanto, nesse período, 
as empresas e o Estado ditatorial se irmanavam, dentro e fora das fábricas, 
visando impedir a organização e a luta dos trabalhadores para a conquista 
e a defesa de seus direitos.5

A partir de abril de 1964, surge um novo pacto entre empresários, 
policiais e, agora também, militares. Nesse período, surge a infiltração 
policial-militar no seio dos operários, a burocracia sindical se torna um 
novo alicerce no processo repressivo, instituem-se novos órgãos repres-
sivos como as Assessoria de Segurança e Informações (ASI) no interior 
das estatais e dos ministérios e o setor de recursos humanos das empresas 
atua como verdadeiro braço da repressão ao fornecer as chamadas “listas 
negras” para o Dops, Doi-Codi e órgãos empresariais. 

5. BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Relatório / Comissão Nacional da Verdade. Brasília: CNV, 2014, 
Volume II, pp. 61-2.
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A partir do golpe de 1964, estabelecer-se-á uma nova articulação entre a 
violência típica do sistema capitalista contra os trabalhadores das cidades 
e a violência estatal, governamental ou a ela adstrita, praticada em larga 
escala ou sistematicamente...6

SURGE O ESTADO TERRORISTA

Estado terrorista? Isso mesmo. Na medida em que os Estados 
possuem e controlam o monopólio da violência, é o Estado quem tem 
as condições para utilizar a violência ao capricho daqueles que estiverem 
governando. A Revista Anistia Política e Justiça de Transição, publicação 
do Ministério da Justiça, traz importantes artigos que explicam essas 
definições

Ao serviço do Estado estão aparelhos repressivos fortemente treinados e 
armados, como as polícias e as forças militares. Na estruturação destes 
aparelhos se apresenta uma organização burocrática com várias e com-
plexas ramificações, um conjunto ideológico que justifica as suas ações, 
um forte sentimento corporativo e uma racionalidade instrumental que 
perpassa todas as suas instâncias.7

Quando o poder do Estado, tendo à sua disposição todo o apa-
relho repressivo, atua sobre um determinado setor social, sindical ou 
político, estamos frente a um confronto desproporcional de forças. Os 
agentes públicos que cometem crimes apoiados na organização estatal 
muitas vezes se olham no espelho e dizem: meus atos são a garantia dos 
valores sociais!

6. Ibidem, p. 62.
7. SILVA FILHO, José Carlos Moreira da. O terrorismo de Estado e a Ditadura Civil-Militar no Brasil: direito 
de resistência não é terrorismo. Revista Anistia Política e Justiça de Transição/Ministério da Justiça, nº 5 (jan/ 
jun. 2011). Brasília: Ministério da Justiça, 2012 , p.51. Disponível em: www.justica.gov.br/central-de-con-
teudo/anistia/ anexos/2012revistaanistia05.pdf. Acesso em: 10 de março 2018.
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Isto fica claro quando se visualiza o exemplo das ditaduras latino-ame-
ricanas nos anos 60 e 70. Torturar, assassinar, desaparecer com os restos 
mortais, banir, exilar, cassar, demitir, monitorar, censurar os meios de co-
municação e difamar pessoas que eram tidas como subversivas ou, ainda 
pior, comunistas, eram ações praticadas pelo Estado e justificadas como 
uma espécie de guerra santa contra o comunismo internacional e a ameaça 
aos valores cristãos e familiares. Teorias como a Doutrina de Segurança 
Nacional foram detalhadamente elaboradas e repassadas em cursos, prele-
ções, legislações e publicações.8

8. Ibidem, p. 57.
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4 - Fonte:  (Santos) 03.04.1964 pag 13
A chegada do Capitão-de-Mar-e-Guerra Julio de Sá Bierrembach signifi cou a militarização do 
porto e da própria cidade de Santos.

Neste monitoramento destacamos duas informações importantes: a) 01.04.1964 diz que “consta da relação 
de empregados da CDS” e b) 21.09.1964 é citado um documento interno da Cia. Docas de Santos. Duas 
interrogações: Que lista é essa? E como a polícia política teve acesso aos documentos internos da empresa?
Fonte: ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG-BR_AN_BSB_PA_001_022, 
Distrito Federal/Brasília.
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4 - Fonte:  (Santos) 03.04.1964 pag 13
A chegada do Capitão-de-Mar-e-Guerra Julio de Sá Bierrembach significou a militarização do 
porto e da própria cidade de Santos.

CAPÍTULO III
A CIA. DOCAS DE SANTOS, COM O APOIO DO 

ESTADO BRASILEIRO, BUSCA CONTROLAR 
A REBELDIA DOS TRABALHADORES

Fonte: A Tribuna (Santos), 02.04.1964, capa

A chegada do Capitão-de-Mar-e-
Guerra Julio de Sá Bierrembach 
significou a militarização do porto e 
da própria cidade de Santos.
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CAPÍTULO III

A CIA. DOCAS DE SANTOS, 
COM O APOIO DO ESTADO BRASILEIRO 
BUSCA CONTROLAR A REBELDIA DOS 

TRABALHADORES

1961, 62, 63 E PARTE DE 64: 
OS TRABALHADORES TENTAM RECUPERAR SEU PREJUÍZO

O ano de 1961 marcou o compasso do que seriam os três anos 
seguintes: lutas, muitas lutas. Em São Paulo, por exemplo, houve 1.700 
greves que paralisaram quase um milhão de trabalhadores; 125 mil traba-
lhadores marítimos, portuários, estivadores e operários navais pararam para 
conquistar seus direitos. Uma das pautas mais importantes era a instituição 
do abono de natal permanente, o qual ficou conhecido como 13° salário. 

O clima radicalizado se estendia pelo país afora. Em Santos não 
era diferente. Foram dez greves na cidade que paralisaram vários setores ao 
mesmo tempo. 

Os doqueiros tinham uma longa história de abusos praticados pela 
Cia. Docas de Santos. As reivindicações iam desde o ambiente de trabalho, 
passando pelo salário em dias de chuva, pela não contratação de trabalha-
dores eventuais, ou seja, a contratação somente de trabalhadores perma-
nentes, até por melhor remuneração. 

As condições de trabalho eram horríveis. Trabalhadores sem ca-
misa, de bermuda e chinelo. A exposição a produtos químicos perigosos 
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era frequente pela falta de fornecimento de equipamentos de proteção. A 
insalubridade de produtos químicos cancerígenos como o amianto era ig-
norada pela empresa. Em ofício dirigido ao diretor da Divisão de Higiene 
e Segurança do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, datado de 
09 de janeiro de 1960, o diretor gerente da companhia, Octavio P. dos 
Santos, faz a seguinte consulta: 

Do navio ORION I foi descarregada, em outubro último, uma partida de 
“silicato duplo de cálcio e magnésio” também conhecido como “amianto” 
ou “asbesto”, acondicionado em sacaria, mercadoria essa que não consta de 
nossa relação das consideradas insalubres. 
Como a mesma pode vir a granel ou em embalagem permeável, ou não, 
vimos solicitar a V.Sas., que nos informe se essa mercadoria é considerada 
insalubre ou nociva à saúde e quando, tendo em vista sua embalagem. 1

Suas declarações de que desconhecia que o trabalhador exposto ao 
amianto tinha direito a adicional de insalubridade, e mais, ao afirmar que a 
mercadoria não consta da relação das consideradas insalubres, deixa evidente 
que tal prática era usual, não sendo preciso dizer que a Cia. Docas de Santos 
deixava os trabalhadores expostos ao produto cancerígeno sem proteção.

Do início de 1961 a março de 1964, os portuários buscaram me-
lhores condições de salário e trabalho. Isso incomodava a empresa, que 
exigia que o governo Jango interviesse a seu favor. O governo hesitava e a 
Cia. Docas de Santos conspirava no Ipes. 

1° DE ABRIL DE 1964: 
COMEÇA A LONGA NOITE DO TERRORISMO DE ESTADO

No dia 31 de março, nós tivemos reunidos no nosso Sindicato, no da Admi-
nistração. (...) E nós estávamos aí apreensivos, porque parece que (...) tava pra 

1. MUSEU DO PORTO DE SANTOS, Documentos de José Menezes Berenguer, Pasta 1960-1966, Ofício 
EC/03. 08-GF/6.60. 
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ter golpe e tal. Mas nós éramos meio céticos, não távamos acreditando. Embo-
ra aí já houvessem aquelas passeatas com “Deus pela Liberdade e a Família” e 
tal. (...) Então, nós estávamos lá no Sindicato, dia 31, aí houve um telefonema 
do Rio, não sei se o Pacheco ou o Moreira: “Olha vocês se guardem, porque o 
negócio tá ruim aqui; eles vão botar as tropas na rua”. (...) Nós fomos pra casa 
e ficamos ouvindo a rádio até de madrugada. (...) Chego lá, e o Sindicato tá 
coberto de tropas, aí, da Marinha e fechado. Não entrando ninguém. Entrou 
diretor, eles prendem. Aí, eu fiquei de longe, dei meia volta, voltei. (...) Nós 
ficamos aí, rodeando, e o cerco apertando. Aí, eu fui para São Paulo, fiquei lá 
quase 20 e poucos dias, e voltei porque a minha filha estava com pneumonia 
e eu morava na rua atrás do Sindicato, mas antes de ir visitar a filha, eu fui 
falar com o interventor do Sindicato. Ele disse: “Puxa, olha, tu tem que ir na 
Capitania” se apresentar, porque senão eles vão te pegar e te matar aí na rua; a 
ordem é para atirar em você. Tu quer ser apresentar ou quer ser preso? Tu vai 
ser preso de qualquer maneira (...) Se você se apresentar, você tem garantias de 
vida; se você não, eles vão te matar na rua”. “Tudo bem, então se vocês quise-
rem, me procurem na minha casa.”(...) Aí me prenderam; eu fui pra lá e fiquei 
7 meses. (...)(...)Todo mundo temia a gente, porque os nossos nomes saíam na 
televisão como perigosos; (...) ninguém dava emprego.2 (sic)
Osny Neri dos Santos (portuário) 

O golpe de Estado foi dado em 31 de março de 1964 e sua vigên-
cia começou no dia 1º de abril. A violência contra os trabalhadores come-
çou já nesse primeiro dia. Os sindicatos foram invadidos e quem estivesse 
por lá ia preso; as prisões se davam em massa, com dirigentes sindicais 
sendo presos e algemados nas ruas ou em suas casas, diante de seus filhos e 
familiares; os militares impuseram os Inquéritos Policiais Militares, sendo 
o mais conhecido o IPM 347 (Sindicato da Orla do Porto); a intervenção 

2. SANTOS, Osny Neri dos. Depoimento à Fundação Arquivo e Memória de Santos – Prefeitura Municipal 
de Santos, 1990. O depoimento constante no arquivo também foi analisado por MARTINS, Conceição da P 
(coord). Memória Sindical de Santos 1930-1964. Santos: Fundação Arquivo e Memória de Santos, 1997, p. 76. 
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nos sindicatos destituía as direções sindicais combativas e preservava os 
conciliadores. Para coroar essas medidas, os contratos coletivos assinados 
nos anos de 1962 e 1963 foram considerados nulos.

A CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
DE ÓRGÃO REGULADOR A REPRESSOR

A Capitania dos Portos, antes do golpe de Estado, era um órgão 
regulador das atividades portuárias subordinado ao governo Estadual. Seu 
comandante, Oyama Sonnenfeld de Mattos, foi destituído e em seu lugar 
assumiu, com plenos poderes, o capitão Júlio de Sá Bierrenbach. A de-
terminação da destituição e da imposição do novo comandante partiu do 
governador Adhemar de Barros. 

Bierrenbach chegou a Santos, instalou-se no melhor hotel e, 
acompanhado dos capitães Penido Burnier, João Batista Torrents Gomes 
Pereira e Lessa Olivé, começou a organizar a consolidação do golpe de 
Estado, utilizando-se de intimidação, repressão e desmoralização de todo 
aquele que se atrevesse a resistir. A primeira declaração pública é um bra-
do de guerra. Vejamos:

A situação política do Brasil, já sob controle das Forças Legalistas que comba-
tem intransigentemente o comunismo, não admite mais a omissão dos bons 
brasileiros e muito menos a deliberada decisão de alguns agitadores em parali-
sar a vida nacional por meio do abandono, embora pacífico, do trabalho. 
A Capitania dos Portos do Estado de São Paulo, por delegação de Sua 
Excia. o governador Adhemar de Barros, em plena consonância com os 
altos Comandos da Marinha de Guerra, cumpre o dever de tomar as pro-
vidências para evitar a paralisação do porto de Santos e, no uso de suas atri-
buições precípuas, convoca todos os profissionais que labutam no porto a 
cumprirem a sua obrigação de brasileiros patriotas, apresentando-se hoje 
até às 13:00 horas nos locais de trabalho. 
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A situação grave não comporta outros apelos. Aqueles que, impatriotica-
mente, insistirem em não atender a esta convocação, serão substituídos 
pelos brasileiros que compreendem a gravidade do momento e querem 
defender a Pátria e suas próprias famílias. 
Agiremos com serenidade, mas com extremo rigor. Garantiremos o tra-
balho. 
Santos, em 2 de abril de 1964. 
Júlio de Sá Bierrenbach. Capitão-de-Mar-e-Guerra. 
Capitão dos Portos e Delegado do Trabalho Marítimo.3

POLÍCIA CIVIL E A ARTICULAÇÃO DO DOPS

A articulação entre a capitania dos Portos e a Polícia Civil foi pos-
sível graças ao Capitão dos Portos Júlio de Sá Bierrenbach e ao delega-
do-titular da 7ª Divisão Policial, Bolívar Barbanti. O delegado Bolívar 
Barbanti tratou de reestruturar suas forças convocando os aposentados 
para trabalhar na repressão conforme o anúncio a seguir:

Delegacia Auxiliar. 
Da 7ª Divisão Policial
Comunicado
O Dr. Delegado Auxiliar da 7ª Divisão Policial comunica aos senhores 
investigadores aposentados, residentes em Santos, São Vicente, Guarujá, 
Cubatão e outras cidades desta Divisão, que compareçam com urgência à 
Delegacia Auxiliar, à rua São Francisco, 136, para tratarem de assuntos de 
seus interesses, bem como receberem instruções devidas.
Santos, 7 de abril de 1964.
O Delegado Auxiliar da 7ª Divisão Policial
Bolivar Barbanti4,5

3. A TRIBUNA. Santos, 02.04.1964, capa. 
4. A TRIBUNA. Santos, 09.04.1964, p. 9.
5. A TRIBUNA. Santos, 10.04.1964, p. 20. 
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Essa não foi a única medida do Dr. Barbanti. Ele também tratou 
de se cercar de delegados de sua confiança e acostumados a tratar os pre-
sos com violência. Nesse sentido, nomeou o ex-delegado da Delegacia de 
Furtos e Roubos para titular do Dops.

Substituído ontem o titular do Dops

Portaria assinada ontem pelo Dr. Bolívar Barbanti, titular da Delegacia 
Auxiliar da 7ª Divisão Policial do Estado, designou o Dr. Orlando Barreti, 
que há cerca de 8 meses se encontrava à frente da 2ª Delegacia (Furtos 
e Roubos), para titular da 4ª Delegacia (Dops), em substituição ao Dr. 
Benedito Lellis.6

A prática de designar delegados acostumados a utilizar de vio-
lência contra presos comuns em investigações políticas foi, mais tarde, 
estendida a um âmbito mais amplo, quando, em 1968, Sérgio Fleury, 
ex-delegado do Deic, assumiu uma das delegacias do Dops-SP.

Olhando em perspectiva vemos que em Santos, “onde a revolução 
corria mais perigo” segundo o Coronel Erasmo Dias, foram feitos os pri-
meiros experimentos repressivos com a utilização de policiais truculentos. 
O passo seguinte foi a articulação dos já existentes esquadrões da morte.

Os esquadrões da morte surgiram em São Paulo, inicialmente, por iniciativa 
da polícia civil e, posteriormente, foram assimilados pela polícia militar. Suas 
práticas eram garantidas pela conivência da Justiça. Esses grupos agiram so-
bre os segmentos excluídos do processo de desenvolvimento social brasileiro. 
Suas vítimas – em gozo da liberdade ou sob custódia do Estado, mesmo 
que na condição de suspeição – eram torturadas e executadas sem chance de 
defesa, normalmente com requintes de crueldade e habitualmente, com uma 
grande quantidade de tiros.7

6. A TRIBUNA. Santos, 20.05.1964, p. 3. 
7. MATTOS, Vanessa de. O Estado contra o povo: a atuação dos esquadrões da morte em São Paulo (1968-
1972). Dissertação (Mestrado em História Social), PUC-SP, 2011, p. 9
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O Ato Institucional n° 5 (13 de dezembro de1968) e a Lei de Se-
gurança Nacional (29.09.1969) davam total cobertura à ação repressiva e 
acobertavam as graves violações de direitos humanos praticadas por poli-
ciais civis e militares que se protegiam sob a forma que se convencionou 
chamar de esquadrões da morte. O arcabouço jurídico da impunidade se 
baseava, portanto, na Lei de Segurança Nacional, no Ato Institucional n° 
5 e estes, por sua vez, apoiavam-se na Constituição de 1967, em especial, 
no artigo n° 122:

Art. 122 – À Justiça Militar compete processar e julgar, nos crimes mili-
tares definidos em lei, os militares e as pessoas que lhes são assemelhados.
§ 1º – Esse foro especial poderá estender-se aos civis, nos casos expressos em 
lei para repressão de crimes contra a segurança nacional, ou às instituições 
militares.
§ 2º – Compete, originariamente, ao Superior Tribunal Militar processar 
e julgar os Governadores de Estado e seus Secretários, nos crimes referidos 
no § 1º.
§ 3º – A lei regulará a aplicação das penas da legislação militar em tempo 
de guerra.8 

A ideia inicial dos esquadrões da morte era a “limpeza” social prati-
cada contra aqueles que cometiam pequenos delitos sociais. Posteriormente, 

(…) os grupos de extermínio atuantes no Brasil, no início, direcionavam 
suas forças contra os indivíduos tratados de contraventores penais, com ou 
sem culpa formada, ao longo da ditadura, esses grupos se estenderam para 
os setores ligados à militância política. Em suma, para os esquadrões, todo 
indivíduo que contestasse a ordem vigente era uma vítima em potencial.9

8. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm. Acesso:13 jan 2018.
9. MATTOS, Vanessa de. Esquadrões da morte no Brasil (1973-1979): repressão política, uso abusivo da 
legalidade e juridicidade manipulatória na autocracia burguesa bonapartista. Tese (Doutorado em História), 
PUC-SP, 2016, p. 288-294.
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Os esquadrões da morte apareceram em diversos estados brasilei-
ros. Alguns de seus membros, como Mariel Mariscot, do Rio de Janeiro, 
gozavam de total impunidade, como descreve uma importante revista da 
época: 

O que teria feito de Mariel, em três anos, um dos mais celebres policiais 
do Brasil, depois de Sergio Fleury e Nelson Duarte? Como ele teria fugido 
da prisão, até hoje sem explicação, para fazer 496 dias de turismo inédito, 
incluindo tranquilas viagens a outros países, ostensiva, e fotografada, visita 
à concentração do selecionado brasileiro de futebol, passeios sentimentais 
por Copacabana, entrevistas sensacionalistas e almoço – conforme disse – 
em companhia de Pelé, Carlos Alberto e Clodoaldo?10

A mesma revista citada, em outra edição, aponta que: “um grupo 
de policiais, chefiado por um delegado de Polícia [Fleury], a serviço do 
tráfico de entorpecentes. Esses policiais, interessados no comércio proi-
bido, procuravam eliminar os concorrentes e testemunhas incomodas”.11 
Na sequência do referido artigo, faz-se uma ponte entre a repressão polí-
tica e a impunidade nos negócios ilícitos: 

O delegado Fleury comandou o cerco e a morte de Carlos Marighella, em 
1969, além de chefiar dezenas de diligências e interrogatórios de suspeitos 
de terrorismo, dispondo de carta branca quanto a sistemas e métodos de 
ação. Uma boa parte da opinião pública acostumou-se a ver na figura de 
Fleury um justiceiro destemido, pouco menos que um herói nacional.12

Os métodos truculentos utilizados nos assassinatos e torturas pra-
ticados pelos esquadrões da morte foram naturalizados por amplos setores 

10. VISÃO. O poder invisível. São Paulo: volume 42; nº 7, 09.04.1973, pp. 24-5. 
11. VISÃO. A prisão de um delegado. São Paulo: volume 43, nº 11, 12.11.1973, pp. 29-30. 
12. VISÃO. A prisão de um delegado. São Paulo: volume 43, nº 11, 12.11.1973, pp. 29-30.
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da imprensa. Enquanto isso trabalhadores que levantassem a cabeça pelos 
seus direitos trabalhistas eram imediatamente alçados à condição de sub-
versivos e terroristas. 

enquanto chafurdavam no lodo da corrupção, os policiais processados 
mascaravam sua conduta criminosa e imoral, combatendo a subversão. O 
combate à subversão era para eles o meio de erigir sua imagem positiva aos 
olhos da nação incauta que, preocupada com a onda subversiva que varria 
o território nacional, via, em erro de perspectiva, num grupo de policiais 
a garantia do regime.13

Foi na cidade de Santos, onde os portuários lutaram bravamente 
por sua dignidade, “onde a revolução corria mais perigo”, que surgiu a 
primeira experiência de colocar truculentos policiais acostumados a mal-
tratar a população pobre acusada de contravenções (com ou sem culpa 
formada) no papel de comandantes da polícia política. A antológica frase 
do capitão dos Portos, Júlio de Sá Bierrenbach, “agiremos com sereni-
dade, mas com extremo rigor. Garantiremos o trabalho”, mostraria os 
caminhos e o papel da selvagem repressão que se avizinhava a serviço dos 
militares e das empresas, em especial, da Cia. Docas de Santos.

13. VISÃO. A prisão de um delegado. São Paulo: volume 43, n. 11, 12.11.1973, pp. 29-30.
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Como forma de intensificar a 
repressão, o delegado Bolívar 
Barbanti convoca até mesmo 
os policiais aposentados para 
voltarem ao trabalho.
Fonte: A Tribuna (Santos) 
09.04.1964, p. 3.

O delegado Bolivar Barbanti 
transfere para o Dops um 

delegado especializado em 
furtos e roubos. Em geral, as 
delegacias de furtos e roubos 

obrigavam os supostos criminosos 
a confessarem culpa utilizando-

se de métodos de violência. A 
questão política passaria a ser 

tratada com o mesmo método. 
Fonte: A Tribuna (Santos) 

20.05.1964, p. 3.
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CAPÍTULO IV
O PAPEL DA GRANDE IMPRENSA 

NA DISSEMINAÇÃO DE NOTÍCIAS 
FAVORÁVEIS AO GOLPE DE ESTADO

Roberto Marinho (Rede Globo) de braços dados com o ditador Figueiredo. 
Foto cedida pelo APESP (Arquivo Público do Estado de São Paulo).
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CAPÍTULO IV

O PAPEL DA GRANDE IMPRENSA 
NA DISSEMINAÇÃO DE NOTÍCIAS 

FAVORÁVEIS AO GOLPE DE ESTADO

A própria imprensa atuou como elemento de criar problemas com relação 
ao movimento sindical brasileiro, (...) as distorções com relação à para-
lisação do porto de Santos. Ora, se a Companhia Docas de Santos não 
cumpria um acordo em que ela recebeu tarifa para conceder esse acordo, 
era logo estampado no jornal como mais uma greve no porto de Santos, só 
porque o Sindicato exigia o cumprimento do acordo. 
(...) Não existia nada de “ditadura sindicalista”, isso foi um termo como 
outros tantos foram para tentar criar condições em que o que havia de pior 
assumisse, desse o golpe nesta nação.1

Sérgio Martins, ex-dirigente sindical portuário

JORNAIS PRÓ-GOLPE: 
IMPORTANTE FONTE DE INFORMAÇÃO

Os jornais locais A Tribuna (Santos) e A Cidade de Santos desempe-
nharam um importante papel na disseminação do ódio contra a luta e a re-

1. MARTINS, Sérgio. Depoimento à Fundação Arquivo e Memória de Santos – Prefeitura Municipal de San-
tos, 1990. O depoimento constante no arquivo também foi analisado por MARTINS, Conceição da P. (coord). 
Memória Sindical de Santos 1930-1964. Santos: Fundação Arquivo e Memória de Santos, 1997, p. 86.
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sistência dos trabalhadores e em apoio às empresas, em especial à Cia. Docas 
de Santos e aos executores do golpe, os militares. Por esse motivo, ambos os 
jornais, para este estudo transformaram-se em importante fonte de referên-
cia. Não são os perseguidos que contam suas agruras, são os executores que 
falam por suas páginas. Vejamos o perfil de cada um desses jornais. 

O JORNAL A CIDADE DE SANTOS (GRUPO FOLHA) 
SE CONFUNDE COM O DOPS

O Grupo Folha, de Octavio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira 
Filho, lançou dois novos jornais em 1967. A Cidade de Santos e Folha da 
Tarde foram lançados respectivamente em julho e outubro daquele ano. 
Para a direção do A Cidade de Santos foi indicado Antônio Aggio Jr. e seu 
assistente Horley Antonio Destro. Ambos estiveram à frente do A Cidade 
de Santos durante dois anos e depois foram transferidos para o outro jor-
nal do Grupo Folha, a Folha da Tarde.

Ambos, Aggio e Destro, agregaram um terceiro jornalista, Carlos 
Dias Torres, para conduzir a Folha da Tarde. Para entender essa trinca, va-
mos ilustrar com a entrevista do então jornalista Italo Tronca, concedida 
a Beatriz Kushnir: 

Ele [Aggio] trazia para dentro da redação um estojo que parecia um vio-

lão. Não sabíamos o que era. Mas ele gostava de exibi-lo na sua sala: uma 

carabina turca. 

Nós não sabíamos de onde vinha essa gente (Aggio, Horley e Torres). O 

Horley vinha armado de uma automática. Torres era relações públicas do 

IV Comar e fazia um gênero amigo. Os outros dois eram policias.2

2. KUSHNIR, Beatriz. Cães de Guarda – Jornalistas e Censores, do AI-5 à Constituição de 1988. São Paulo: 
Boitempo Editorial, 2004, p. 318.
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Carlos Caldeira Filho, um dos proprietários do Grupo Folha era 
muito próximo dos setores mais conservadores do governo. O cel. Antô-
nio Erasmo Dias, ex-secretário de Segurança Pública, ex-deputado esta-
dual e federal era amigo íntimo de Caldeira e frequentador assíduo das 
festas promovidas na sede do jornal Folha de S.Paulo. 

O Grupo Folha tentou se desvencilhar da acusação de ter colabora-
do com o governo militar e, mais, de ter emprestado carros para a repressão 
política. Os dados acima indicam, no mínimo, uma cooperação muito es-
treita entre esse grupo jornalístico e o aparato repressivo. 

Em nossas pesquisas encontramos um documento datado de 21 
de setembro de 1967, o Relatório Reservado n° 232, disponível no Arqui-
vo Público do Estado de São Paulo, na seção que se convencionou chamar 
Acervo do Dops. Nesse documento encontramos o relato da absolvição 
de 16 portuários acusados de subversão, enquadrados no Inquérito Poli-
cial Militar da Orla Marítima. Presume-se que esse relatório tenha sido 
feito para os órgãos internos da polícia política e tenha tido circulação res-
trita devido ao seu caráter reservado. Porém, no mesmo dia 21, o jornal A 
Cidade de Santos (Grupo Folha) publicou a matéria com o título: “Justiça 
Militar absolveu ontem os 16 portuários”.

O texto publicado pelo A Cidade de Santos é uma transcrição ipsis 
litteris do Relatório Reservado n° 232. Até mesmo vírgulas, pontos e aspas 
são idênticos. 

Acusação

A acusação esteve a cargo do promotor Henrique Vailati Filho. Baseou seu 
pedido de condenação nos movimentos grevistas que eclodiram na Baixa-
da antes da Revolução, bem como no depoimento do chefe da divisão do 
pessoal da Companhia Docas de Santos, Sr. Saulo Pires Vianna. Aparteado 
pelo advogado Eraldo Aurélio Franzese, o promotor acabou por reconhe-
cer que “na verdade as provas eram falhas, mas existiam”. Confessou que 
era seu dever sustentar o pedido de condenação de todos, com exceção de 

Moisés Gois, contra quem não houve a mínima prova.

Docas Final revisão final.indd   87 30/11/2020   12:08



 |  88  | CIA. DOCAS DE SANTOS  ETERNAMENTE EM BERÇO ESPLÊNDIDO

Esse e outros trechos do Relatório Reservado3 foram transcritos na 
matéria do A Cidade de Santos no mesmo dia conforme pode ser conferido 
nos dois textos.4

Todos esses dados confirmam a conclusão de Kushnir sobre o 
jornal Folha da Tarde que obviamente é extensiva aos demais jornais do 
Grupo Folha: 

Nesse sentido, buscando um perfil desse periódico, muitos se atribuem a 

criação da celebre frase que definiu a Folha da Tarde a partir de 1969. O 

jornal era tido como “o de maior tiragem”, devido ao grande número de 

policiais que compunham a redação pós-AI-5. Por isso, muitos também a 

conheciam como “delegacia”.5

A TRIBUNA (SANTOS) AO LADO DOS MILITARES 
CONTRA OS TRABALHADORES

A Tribuna (Santos), fundado em 1894. Setenta anos depois era o 
principal jornal da Baixada Santista. Politicamente, à época, sem dúvida 
esteve ao lado do golpe de Estado, como é possível ver no editorial publi-
cado sem assinatura, na página 4, em sua edição do dia 2 de abril de 1964. 
No próprio texto A Tribuna (Santos) afirma que o editorial foi baseado em 
numa matéria paga na mesma edição, o que demonstra a articulação entre 
a empresa que manda publicar e o editorialista. 

Greve é crime contra a democracia

Em comunicado expedido ontem à noite e que divulgamos em destaque 

3. ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Acervo: Dops, número: 50-Z-81-12864.
4. A mesma informação se repete nestas duas fontes: A CIDADE DE SANTOS. Justiça militar absolveu on-
tem os dezesseis portuários. Santos, 21.09.1967; e ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Acervo: DEOPS-SP, n: 50-Z-81 12.864. São Paulo/SP.
5. KUSHINIR, Beatriz, p. 274.
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noutro local, a Capitania dos Portos convoca os trabalhadores do porto ao 

trabalho. 

Estas linhas visam a chamar a atenção para esse apelo, que rigorosamente 

não caberia ser secundado por um comentário. Mas, preferimos insistir 

com os trabalhadores do porto para que atendam à convocação, porque 

há muita gente enganada quanto à extensão do direito de greve, que não é 

o que ocorre mais na situação de emergência, que é uma situação de fato, 

uma situação revolucionária. Nela, o direito de greve não subsiste. 

Por que não subsiste?

Não subiste porque estamos em uma luta, que é uma luta de vida e de 

morte pela sobrevivência da democracia, uma luta cuja dimensão desborda 

da rotina das condições normais. Quem entra em greve hoje, principal-

mente nos serviços públicos, é como se fosse um sabotador, o inimigo das 

finalidades pelas quais os exércitos de libertação nacional estão lutando, 

e uma tal posição anti-revolucionária, antidemocrática, implicará conse-

quências que começam na perda automática do emprego. 

Queremos, no interesse dos próprios trabalhadores de toda a Baixada San-

tista, chamar a atenção para este ponto que é muito delicado, pois sabemos 

que, subterraneamente, reclama-se a greve e a greve geral contra o movi-

mento de libertação do desgoverno em que o ex-presidente Goulart vinha 

mantendo a nação. Os que tentarem pela sabotagem, que a greve represen-

ta, sob qualquer modalidade, combater o movimento democratizador, de-

verão estar cientes de que correm o risco de sofrer todas as consequências. 

Será como pegar em armas contra as forças da libertação nacional que, em 

São Paulo, obedecem ao comando do general Amaury Kruel.

Insistimos neste ponto – não subsiste o direito de greve na situação atual. 

O grevista é inimigo da democracia e da liberdade, as quais estamos bus-

cando recuperar, neste grave momento6.

6. A TRIBUNA. Santos, 02.04.1964, p. 4.

Docas Final revisão final.indd   89 30/11/2020   12:08



 |  90  | CIA. DOCAS DE SANTOS  ETERNAMENTE EM BERÇO ESPLÊNDIDO

A Tribuna (Santos) era dirigida por Giusfredo Santini e por seu 
filho Roberto Mario Santini, que havia sido aluno da Escola Superior de 
Guerra (ESG). Consideramos importante a informação de que Roberto 
Santini foi aluno da ESG, já que esta cumpriu um papel de primeira 
grandeza na formação dos quadros apoiadores do regime, conforme relata 
o estudo Brasil nunca mais.

A partir do golpe de 1964 a Escola Superior de Guerra funcionaria como for-
madora de quadros para administração do novo regime. A seleção dos novos 
estagiários passou a seguir critérios rígidos. No caso de militares, a escolha 
dependia de recomendação dos superiores, que por sua vez baseavam-se no 
grau de identificação do candidato com as diretrizes do governo  mi l i t a r. 
Os civis eram escolhidos entre expoentes da “inteligentzia” alinhada com o 
regime, especialmente parlamentares governistas, oposicionistas moderados, 
professores universitários e nomes emergentes entre o empresariado e a tec-
nocracia gerencial. Há alguns casos de sacerdotes e bispos que frequentaram 
o curso. 
Até 1979 passaram pelo Curso Superior de Guerra 2.365 pessoas, sendo 
1.334 civis, 561 do Exército, 249 da Marinha e 221 da Aeronáutica.7

Poderíamos dizer que a ESG foi o centro formador e irradiador da 
Doutrina de Segurança Nacional. Concebida originalmente para prote-
ger o país dos ataques estrangeiros, a partir do golpe de 1964 a Doutrina 
de Segurança Nacional tem um novo enfoque baseado no controle e re-
pressão das “forças internas de agitação”

7. ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO. Projeto Brasil nunca mais. 1985, Tomo I, p. 56-7. Disponível em: 
www.marxists.org/ portugues/tematica/livros/nunca/01.pdf . Acesso em: 13 jan 2018.
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O texto publicado pelo jornal 
A Cidade de Santos é uma 
transcrição ipsis litteris do 
Relatório Reservado n° 232 
publicado no mesmo dia 
21.09.1967, e até mesmo as 
vírgulas, pontos e aspas são 
idênticos. Fonte: A Cidade de 
Santos 21.09.1967, p. 6. 
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Relatório Reservado nº 232 de 21.09.1967
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Relatório Reservado nº 232 de 21.09.1967
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A Tribuna (Santos) 02.04.1964, p. 4 
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CAPÍTULO V
QUEM MANDA AQUI? EMPRESÁRIOS E 

MILITARES OU OS DIREITOS INDIVIDUAIS E 
COLETIVOS DOS TRABALHADORES?

Navio-presídio Raul Soares. Acervo da Fundação Arquivo e Memória de Santos (Fams).
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CAPÍTULO V

QUEM MANDA AQUI? EMPRESÁRIOS E 
MILITARES OU OS DIREITOS INDIVIDUAIS 

E COLETIVOS DOS TRABALHADORES?

A impressão do operário de que parecia uma guerra não era mera 
suposição, pois, para os mandantes daquela ação, tratava-se sim de uma 
guerra. A guerra era delineada na Doutrina de Segurança Nacional, có-
digo que altera profundamente a função social das Forças Armadas: o 
inimigo está dentro do país, é o inimigo interno e como tal é enquadrado 
todo trabalhador, mesmo os não organizados.

A Doutrina de Segurança Nacional começou a se desenvolver 
após a Segunda Guerra Mundial. Após terminada a guerra, muitos oficiais 
brasileiros que tinham participado da Força Expedicionária Brasileira na 
Itália estreitaram suas relações com as Forças Armadas dos Estados Uni-
dos. Entre eles, estavam Golbery do Couto e Silva, o principal ideólogo 
do golpe de Estado, e Castelo Branco, que viria a ser o primeiro ditador 
a partir de 1964.

Terminada a guerra, toda essa geração de oficiais, em fluxo maciço, passou 
a frequentar cursos militares americanos como “The Army Air Defense 
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School”, “The Army Artillery and Missils Schools”, “Armor Officer Career 
Course”, “The Army Signal School”, “Parachute Packing”, “Maintenance 
and Aereal Delivery”, “Command and General Staff Officer Course”, “In-
fantry Officer Career Course” etc.1

Os cursos nos EUA não eram sobre a técnica ou a arte militar. 
A função principal era dar uma nova dimensão aos exércitos nacionais 
após o fim da Segunda Guerra Mundial. A segurança nacional deixava de 
ser centrada no inimigo externo e começava a época da centralidade no 
“inimigo interno” .

O ponto de partida da Doutrina de Segurança Nacional foi a revisão do 
conceito de “defesa nacional”. Concebido tradicionalmente como prote-
ção de fronteiras contra eventuais ataques externos, esse conceito, ao final 
dos anos 50, mudou para uma nova doutrina: a luta contra o inimigo 
principal, as “forças internas de agitação”.2

O chefe do estado-maior do Exército do Brasil, general Breno 
Borges Fortes, durante a Décima Conferência de Exércitos Americanos, 
na Venezuela, em 1973, assim definiu o conceito de “inimigo interno”: 

O inimigo é indefinido, usa mimetismo, adapta-se a qualquer ambiente e 
usa todos os meios, lícitos e ilícitos, para lograr seus objetivos. Ele se disfar-
ça de sacerdote ou professor, de aluno ou de camponês, de vigilante defen-
sor da democracia ou de intelectual avançado, de piedoso ou de extremado 
protestante; vai ao campo e às escolas, às fabricas, e às igrejas, à cátedra e à 
magistratura, usará se necessário, o uniforme ou traje civil; enfim, desem-

1. ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO. Projeto Brasil nunca mais. 1985, Tomo I, p. 56-7. Disponível em: 
www.marxists.org/portugues/tematica/livros/nunca/01.pdf . Acesso em: 13 jan 2018. 
2. COIMBRA, Cecilia Maria Bouças. Doutrinas de segurança nacional: banalizando a violência. Psicol. Estud. 
[online]. 2000, vol.5, n.2, pp.1-22. ISSN 1413-7372. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S1413-
73722000000200002 . Acesso em: 16 jan 2018.
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penhará qualquer papel que considerar conveniente para enganar, mentir 
e conquistar a boa-fé dos povos ocidentais. Daí por que a preocupação dos 
Exércitos em termos de segurança do continente deve consistir na manu-
tenção da segurança interna frente ao inimigo principal; este inimigo, para 
o Brasil, continua sendo a subversão provocada e alimentada pelo movi-
mento comunista internacional.3

RESISTIR AO GOLPE OU FUGIR?

O dia 31 de março foi um dos mais longos da história do mo-
vimento dos trabalhadores da Baixada Santista. Havia uma disjuntiva: 
resistir ao golpe ou fugir. Houve uma tentativa importante de resistência 
a partir da paralisação dos setores mais organizados: 

No final da tarde de 31 de março a maioria dos santistas voltou logo para 
casa, sob tensão, todos apreensivos. Enquanto os militares e policiais ini-
ciavam a caçada e a ocupação de pontos estratégicos, a cúpula do movi-
mento sindical reuniu-se em um pequeno apartamento na Avenida Mare-
chal Deodoro, no Gonzaga. O grupo não era numeroso, mas ali estava re-
presentada a usina de força do sindicalismo santista, e foi dali que partiram 
as instruções que orientaram a paralisação do porto, do serviço de bondes, 
dos trens da estrada de ferro Santos-Jundiaí, da Refinaria Presidente Ber-
nardes, da Cosipa e de outras indústrias de Cubatão.4

Havia disposição para a resistência por parte dos dirigentes sindi-
cais e também dos trabalhadores em seus locais de trabalho. Porém falou 
mais alto, nesse caso, o desenrolar dos fatos em escala nacional.

3. JORNAL DA TARDE, São Paulo, 10 de setembro de 1973, apud ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO. 
Projeto Brasil nunca mais, 1985, Tomo I, p. 60. Disponível em: http://www.marxists.org/portugues/tematica/
livros/nunca/01.pdf .  Acesso em: 16 jan 2018.
4. MARQUES DA SILVA, Ricardo; ALEXANDRINO, Carlos Mauri. Sombras sobre Santos. Santos: Secre-
taria Municipal da Cultura, 1988, p. 41. 
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Houve instantes de nervosismo, de alta intensidade, quando cada um pre-
parou-se para jogar com todos os trunfos. Porém, ainda antes das 9 horas da 
noite foi noticiada a retirada de Jango, depois a de Brizola, e a madrugada con-
solidou o golpe de Estado. Tornou-se claro que não haveria a reação esperada, 
o comandante do II Exército acabara de aderir e, para os políticos e líderes 
sindicais mais combativos e autênticos, não havia mais qualquer saída além 
da fuga ou da prisão. A caça às bruxas havia começado, numa feroz repressão.5

INVASÃO DE SINDICATOS E PRISÃO DE QUEM ESTIVESSE PRESENTE

Já no dia primeiro de abril começaram as intervenções. O Sindica-
to dos Operários Portuários foi o primeiro a sofrer intervenção, custodia-
do pela Polícia Marítima. O jornal A Tribuna fez um dos raros registros 
fotográficos da ação policial na intervenção em sindicatos.6

A prisão de quem estivesse presente nos sindicatos foi uma prática 
constante, desde o pessoal da limpeza ao familiar do associado que tivesse 
ido ao dentista ou usufruir de qualquer outro benefício social oferecido pelo 
sindicato, todos iam presos e sem explicação. Prisões nitidamente ilegais, 
conforme a Comissão Nacional da Verdade. 

A detenção é ilegal quando viola normas constitucionais ou outras medidas 
adotadas pelos Estado, bem como quando é realizada sem ordens expressas de 
autoridade competente em situação que não constitua flagrante. A detenção é 
arbitrária se, mesmo tendo previsão legal, viola direitos e garantias individuais 
ao utilizar meios e procedimentos ou ainda desproporcionais ou desnecessários.7

O então presidente do Sindicato dos Estivadores, Domingos 
Garcia, em seu depoimento à Fundação Arquivo e Memória de Santos, 
conta que: 

5. Ibidem, p. 42
6. A TRIBUNA. Santos, 02.04.1964, p. 20. 
7. BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Relatório / Comissão Nacional da Verdade. Brasília: CNV, 2014, 
Volume I, p. 302.
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(...) Todos nós sabemos que a Revolução foi deflagrada no dia 31 de mar-
ço. (...) Então, nós recebemos um comunicado no dia 31 de março (...)di-
zendo que no dia seguinte a Polícia ia invadir os sindicatos, que a gente to-
masse cuidado. (...) Eu fui pro Sindicato cedo, (...) reuni os companheiros, 
às 7 horas da manhã, expliquei a situação. (...) Tínhamos uns 400 homens 
lá no nosso Sindicato, de manhã cedo, sem saber o que estava havendo, 
(...) pedimos que o pessoal fosse para suas casas. (...). Eu reuni a diretoria 
e expliquei a situação rapidamente. (...) Comigo ficaram os companhei-
ros da diretoria. (...) Aí chegou a polícia, Polícia Marítima, num ônibus 
desse da Viação São Vicente, dois ônibus cheinhos de policiais marítimos, 
armados de metralhadora. Nós tínhamos deixado as portas do Sindicato 
abertas para evitar quebra-quebra (...), mas eles chegaram quebrando tudo. 
Quebraram vidros, quebraram tudo. Aí eu apareci na porta e digo: “o que 
é que tá havendo? (...) Avisa aí o teu pessoal aí, avisa teu comandante para 
não quebrar nada aqui. Isso aqui não é da diretoria, isso pertence a uma 
coletividade. Nós estamos aqui; o que é que está havendo?”. Aí prenderam 
a gente. Prenderam e me levaram junto com outros companheiros, (...) 
me levaram pra central, ficamos dois meses ali. (...) Depois de dois me-
ses, ficamos dois meses sem ser ouvidos, (...) depois desses dois meses, me 
soltaram. (...) Eu fui trabalhar na Estiva. (...) Vinte dias depois que estava 
trabalhando, me prenderam novamente. Aí me mandaram pro Raul Soa-
res, que já tinha lá uma meia dúzia de doqueiros que estiveram comigo na 
Central. Aí no Raul Soares ficamos; eu, pelo menos, fiquei quatro meses. 
Depois desses quatro meses, eu fui libertado, voltei ao meu trabalho, e só 
em 1966 fui julgado. Aí fui condenado a um ano.8

O impacto da sanha repressiva contra o trabalhador se estende à 
sua família conforme se observa no livro publicado pela jornalista e pro-

8. GARCIA, Domingos. Depoimento à Fundação Arquivo e Memória de Santos – Prefeitura Municipal de 
Santos, 1990. O depoimento constante no arquivo também foi analisado por MARTINS, Conceição da P. 
(coord). Memória Sindical de Santos 1930-1964. Santos: Fundação Arquivo e Memória de Santos, 1997, p. 39. 
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fessora Lídia Maria de Melo, filha de Iradil Santos Melo. Iradil, diretor do 
Sindicato dos Operários nos Serviços Portuários de Santos, São Vicente, 
Guarujá e Cubatão, teve seu mandato sindical cassado, após o que ficou 
aprisionado no navio-prisão Raul Soares. O livro de Lídia Maria de Melo 
relata o sofrimento do pai e de sua família, que começou no segundo dia 
do golpe de 1964, e traz também depoimentos de outros sindicalistas e 
trabalhadores sob o mesmo impacto destruidor, como o do ex-portuário.

A noite de 31 de março de 1964, ele [Iradil Santos Melo] passou no sin-
dicato, em companhia de outros quatro diretores. Na manhã do dia 1°de 
abril, chegaram seis associados e sete funcionários. Por volta das 8 horas, o 
telefone tocou. Ele atendeu.
“Vem cá, você já está com a metralhadora preparada?” dizia a voz anônima, 
“Então te prepara que a máquina vai pra aí”, ameaçou.
Meia hora depois, o prédio foi invadido por cerca de 200 policiais armados 
de metralhadoras. Tinha de tudo: Exército, fuzileiro naval, Força Pública, 
Polícia Civil.... Tudo junto! Parecia uma guerra! Não tínhamos condições 
de resistir. Aí, nos meteram nos camburões e nos levaram para os porões 
do Dops, no Palácio da Polícia.
Amontoados nas celas, trabalhadores de inúmeras categorias se alternavam 
no ato de sentar e levantar, tentando dividir igualmente o estreito espaço. 
Soltaram até presos correcionais para poder dar lugar nos xadrezes para os 
trabalhadores! 
Nas primeiras horas, não houve interrogatório. Também não foi permitida a 
comunicação com familiares nem advogados. Nos dias seguintes, o delega-
do Benedito Lellis comandou uma espécie de pressão psicológica. Chamava 
cada preso individualmente, fazia perguntas sem aparente nexo e o dispensa-
va, não permitindo o retorno à cela. Para os que ficavam, os policiais diziam: 
“Aquele já foi.” E causavam pânico, porque ninguém sabia para onde. 
Quando chegou a vez do meu pai, o delegado questionou: “Você é católi-
co? Quando foi a última vez que você esteve em uma Igreja? Se você voltar 
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pras Docas, vai fazer subversão novamente?” “Nunca fui subversivo”, en-
fatizou meu pai. 
Não havia escrivão, nem registro de nada do que se falava. O que ficava 
mesmo gravado era a ameaça final do delegado: “Tenha cuidado, porque 
estamos de olho em você”.9

As destituições e as intervenções não ocorreram somente no Sin-
dicato dos Operários Portuários e no Sindicato dos Estivadores. Dos 34 
sindicatos ou delegacias de sindicato regional/nacional, 22 tiveram suas 
diretorias destituídas e interventores nomeados.10 Entre esses 22 sindica-
tos estavam os mais importantes e ativos da região, e boa parte deles (16 
ao todo) estava relacionada com a atividade portuária.

Interdição

Entre as diligências efetuadas ontem, figura a que foi levada a efeito na sede 
do Sindicato dos Bancários, no 7° andar do Edifício Vicente de Carvalho, 
na Rua Riachuelo, cujo presidente, Antônio Guarnieri, reconhecidamente 
comunista, encontra-se foragido. 
Aquela sede, depois de vasculhada pelos agentes do Dops, foi interditada, 
sendo suas portas lacradas com os editais de intervenção. 
Acredita-se que durante o dia de hoje, para que o sindicato não permaneça 
acéfalo e com suas atividades paralisadas, o que causaria naturais prejuízos 

9. MELO, Lidia Maria. Raul Soares: um navio tatuado em nós. São Paulo: Ed. Pioneira, 1995, p. 90.
10. Sindicatos que tiveram diretorias destituídas e substituídas por interventores: Sind. dos Carregadores e En-
sacadores de Café de Santos; Sind. Nacional dos Foguistas da Marinha Mercante; Sind. Nacional dos Contra 
Mestres Marinheiros, Moços, Remadores e Transportes Marítimos; Sind. dos Auxiliares na Administração no 
Comércio de Café em Geral de Santos; Sind. dos Taifeiros de Santos; Sind. dos Estivadores de Santos, São Vicen-
te, Cubatão e Guarujá; Sind. dos Arrumadores de Santos, Guarujá, Cubatão e Guarujá; Sind. dos Trabalhadores 
de Carris Urbanos e Trólebus; Sind. dos Operários nos Serviços Portuários de Santos, São Vicente, Guarujá e 
Cubatão; Sind. dos Consertadores de Carga e Descarga do Porto de Santos; Sind. dos Enfermeiros de Santos; 
Sind. dos Empregados no Comércio de Santos; Sind. dos Condutores Autônomos Rodoviários de Santos; Sind.
dos Motoristas e Condutores da Marinha Mercante de Santos; Sind. dos Pescadores de Santos; Sind. dos Con-
ferentes de Carga e Descarga do Porto de Santos; Sind. dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares de 
Santos, São Vicente e Guarujá; Sind. dos Trab. nas Ind. Metal., Mec. e de Mat. Elétrico de Santos, São Vicente 
e Cubatão; Sind. dos Empregados na Administração Portuária de Santos; Sind. dos Trabalhadores na Indústria 
Gráfica de Santos e São Vicente; Sind. dos Carregadores Transportadores de Bagagens de Santos; Sind. dos Vigias 
Portuários de Santos.  A informação foi encontrada na A TRIBUNA. Santos, 01.05.1964, p. 11.
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à classe, seja nomeado um interventor e os auxiliares deste, para dirigir, 
nesta fase, aquele sindicato.11

Observa-se que A Tribuna, citada acima, não apenas informa o 
fato e as circunstâncias violentas nas quais ocorreu o fechamento do sin-
dicato, mas o justifica. Em primeiro lugar, associa o fechamento ao fato 
de seu presidente, Antonio Guarnieri, ser “reconhecidamente comunis-
ta”, estratégia de demonização que compõe a Doutrina da Segurança 
Nacional para configurar o inimigo interno.12 Mas vai além quando 
utiliza os mesmos recursos literários que podem resultar na mesma in-
dução, ao afirmar que a nomeação de um interventor será necessária 
para que o “sindicato não permaneça acéfalo e com suas atividades pa-
ralisadas, o que causaria naturais prejuízos à classe”. E finaliza a notícia 
com chave de ouro: avisa que o interventor dirigiria o sindicato apenas 
por um período e que isso ocorreria apenas naquele sindicato, ou seja, 
não se trataria de um problema de todos os sindicatos, portanto não 
haveria por que mobilizar toda a categoria ou todas as categorias dos 
trabalhadores.

Embora se observe uma contradição em relação a esse último tó-
pico, na sequência o jornal informa sobre outras intervenções, deixando 
evidente que afetavam todos na Orla Portuária, fornecendo as justificati-
vas do ponto de vista da repressão:

Novas intervenções

Também no dia de ontem o capitão dos Portos e delegado do Trabalho 
Marítimo, comandante Júlio de Sá Bierrenbach, nomeou interventores em 
mais três sindicatos da orla (...) Os referidos interventores, entre outras 
incumbências, terão a de relacionar todos os filiados àquelas entidades sin-
dicais que, sem motivo justificado, não atendam à convocação ao trabalho, 

11. A TRIBUNA. Santos, 07.04.1964, p. 20. 
12. GIANNASI, Carlos Alberto. A doutrina de Segurança Nacional e o “milagre econômico” (1969-1973). 
Tese (Doutorado em História Econômica), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, USP, 2011.
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apresentando a relação à Delegacia do Trabalho Marítimo no período de 
seis horas após serem empossados.13

INCALCULÁVEL NÚMERO DE DETIDOS 
E PRESOS NOS PRIMEIROS DIAS

As prisões em massa aconteciam cotidianamente e com distintas 
formas de atuação dos órgãos do Estado e seus funcionários. Eram prisões 
dirigidas em especial contra os funcionários da Cia. Docas de Santos. 
Prisões ilegais como descreve a Comissão Nacional da Verdade: 

Outra modalidade de detenção ilegal e arbitrária praticada pelos agentes 
da repressão era a prisão em massa e programada de muitas pessoas, sem 
indícios fundados de cometimento de algum delito. As prisões em massa 
começaram a ocorrer antes mesmo do início do golpe militar, mas já den-
tro de sua lógica e fundamento, com o fim de inviabilizar a atuação de 
sindicatos e as conquistas que poderiam advir da luta dos sindicalistas em 
favor dos trabalhadores brasileiros.14

Até hoje não se consegue calcular o número de prisões e deten-
ções, que ocorreram em massa. A Tribuna (Santos), já no mês seguinte, 
ainda em 1964, continuou a informar: 

Tem sido constantes, notadamente nos últimos dias, pedidos que nos fa-
zem quanto ao número e nome dos presos políticos recolhidos na cadeia 
desta cidade, havendo mesmo os mais desencontrados e descabidos co-
mentários quanto ao número e destino dos que foram detidos pelo Dops 
de Santos por estarem, de modo direto ou indireto, comprometidos com o 
regime de agitação que vigorava no País até 31 de março deste ano. 

13. A TRIBUNA. Santos, 07.04.1964, p. 20.
14. BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Relatório / Comissão Nacional da Verdade. Brasília: CNV, 2014, 
Volume I, p. 309. 
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Na verdade, desde o dia 1° de abril último, até ontem, mais de 250 pessoas 
foram detidas e muitas delas recolhidas ao xadrez, principalmente nos pri-
meiros dias que se seguiram à vitória da revolução democrática.15

No mesmo diapasão, A Tribuna (Santos) informa ao leitor que a 
“revolução democrática” saíra vitoriosa, pois conseguira colocar na cadeia 
e fazer desaparecer mais de 250 trabalhadores em menos de um mês, só 
ali nas Docas de Santos, acusados de exercerem o legítimo direito à mani-
festação e à organização por suas reivindicações. As perseguições e prisões 
se estendiam para fora dos limites da Baixada Santista, avançando para 
outros Estados. 

Presos no Paraná elementos do FSD e do CGT

Em Curitiba, Londrina e Paranaguá, estão sendo feitas dezenas de prisões 
de agitadores comunistas. São elementos ligados ao Fórum Sindical de De-
bates e ao CGT. Consta que foram enviados a Santos, onde as autoridades 
militares desejam mantê-los reunidos.16

Caça incessante da polícia a comunistas e agitadores

Tiveram prosseguimento anteontem e ontem as diligências policiais à cata 
de elementos reconhecidamente comunistas ou daqueles que, pelas suas 
atividades, notadamente junto aos sindicatos de trabalhadores, serviram 
de “inocentes úteis”. 
As diligências levadas a efeito estenderam-se a todos os municípios da 
Baixada Santista, ao litoral sul e litoral norte, sendo utilizados inclusive 
helicópteros. 
Em consequência dessas diligências, dezenas de prisões foram efetuadas, bem 
como vasculhadas sedes de entidades suspeitas de esquerdistas, além de resi-
dências e escritórios de elementos comprometidos com o credo vermelho.17

15. A TRIBUNA. Santos, 07.05.1964, p. 16. 
16. A TRIBUNA. Santos, 04.04.1964, capa. 
17. A TRIBUNA. Santos, 07.04.1964, p. 20. 
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Mais prisões e triagem: restam 53 detidos

Novas diligências e novas prisões de comunistas e agitadores realizou a 
polícia da Baixada Santista durante o dia de ontem. Mais de 2 dezenas de 
pessoas foram presas, marcadas por atividades subversivas ou sob suspeita 
de participação de movimentos de agitação que tinham orientação nitida-
mente comunista. 
Com as prisões de ontem, superava a casa de 150 o número de pessoas que 
haviam sido recolhidas no Palácio da Polícia, à disposição do Dops, até à 
tarde. 
Havia, por isso, necessidade de uma triagem, a fim de liberar aqueles que 
não tinham participação ativa ou não oferecessem perigo de subversão da 
ordem. Isso foi feito, permanecendo presas apenas 53 pessoas, notoria-
mente comprometidas.18

Prisões ontem em Santos

Em diligências ontem efetuadas nesta cidade, a polícia prendeu cerca de 
duas dezenas de pessoas que tinham atividades de agitação, em sindicatos 
e associações de classe, destacando-se nos movimentos grevistas que irrom-
peram nos últimos anos em Santos.19

A ilegalidade das prisões era acobertada por um Judiciário acovar-
dado e subserviente ao novo momento de exceção. Uma decisão judicial, 
no décimo dia de vigência do golpe, explica o papel das autoridades judi-
ciais conforme a matéria a seguir:

Juiz negou habeas corpus: “Há restrições dos direitos individuais”: 
Considerando que a situação presente está caracterizada como revolucio-
nária, e que as autoridades judiciárias não podem, até a normalização insti-
tucional, criar “dificuldades às autoridades policiais mandatárias da chefia 

18. A TRIBUNA. Santos, 08.04.1964, p.20.
19. A TRIBUNA. Santos, 11.04.1964, p. 3. 
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de um comando revolucionário”, o Dr. Paulo Rabello Teixeira, juiz da 1ª 
Vara Criminal, indeferiu ontem pedido de habeas corpus em favor de Argeu 
Anacleto da Silva, que se acha preso por atividades subversivas.20

Garantidas pela ação subserviente do Judiciário, as prisões con-
tinuaram e os presos começaram a ser transferidos para o navio-prisão 
Raul Soares. Vamos seguir analisando algumas das importantes prisões 
noticiadas e mais adiante explicaremos o papel do navio-presídio Raul 
Soares. 

Dez portuários foram transferidos para o “Raul Soares”
Recebeu ontem à tarde o navio presídio Raul Soares, fundeado no estuário 
mais 10 hóspedes. A leva de prisioneiros que seguiu para bordo era consti-
tuída de portuários comprometidos nos movimentos de agitação que mo-
tivaram a revolução de 31 de março último. 
São todos indiciados na primeira parte do inquérito preparado pela 4ª De-
legacia de Polícia (Dops), peça que se encaminhará hoje para o Comando 
Revolucionário por intermédio do Governador do Estado. 
A operação de transferência deu-se pouco depois das 16 horas, transportados 
os presos em dois carros-fortes da Delegacia Auxiliar da 7ª Divisão Policial, 
escoltados por dois investigadores e uma turma de choque da Polícia Marí-
tima e Aérea.21

Dops prendeu ontem dois portuários
Mais dois portuários, ambos reconhecidamente comunistas, foram presos 
ontem por agentes do Dops, desta cidade.22

Preso ontem um dos mais influentes membros do PC local

Na tarde de ontem, quando havia conseguido internamento na Santa 
Casa, a fim de submeter-se a intervenção cirúrgica, foi preso por agentes 

20. A TRIBUNA. Santos, 11.04.1964, p. 3. 
21. A TRIBUNA. Santos, 13.05.1964, p. 24. 
22. A TRIBUNA. Santos, 02.05.1964, p. 20. 
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do Dops desta cidade o portuário Sergio Martins, 2° tesoureiro do Sindi-
cato dos Empregados da Administração Portuária de Santos e membro dos 
mais influentes do comunismo na Baixada Santista. 
O preso, desde 1958, quando pela primeira vez foi guindado à diretoria 
do seu sindicato de classe, teve atuação notória nos movimentos políticos e 
trabalhista que levaram o porto de Santos à paralisação por diversas vezes.23

Portuários entregaram-se ao Capitão dos Portos: recolhidos ao “Raul 

Soares”

Acompanhados de amigos, apresentaram-se ao Capitão dos Portos, co-
mandante Júlio de Sá Bierrenbach, os ex-dirigentes do Sindicato dos Ope-
rários nos Serviços Portuários Manoel de Almeida e Rafael Babunovich, 
que até o dia 31 de março passado ocuparam respectivamente os cargos 
de presidente e membro do Conselho Fiscal do órgão de classe. Ademais, 
Manoel de Almeida exercia as funções de vice-presidente do Fórum Sindi-
cal de Debates e presidente da União dos Sindicatos da Orla Marítima de 
Santos, pelo sistema rotativo.
Na oportunidade, o comandante Bierrenbach afirmou que os ex dirigen-
tes sindicais, procurados pelas autoridades policiais como organizadores e 
participantes de movimentos subversivos na faixa portuária com suspeita 
ainda de serem vinculados ao Partido Comunista, entregaram-se à Ma-
rinha de Guerra “por terem medo de alguma coisa”, que ele, capitão dos 
portos, não soube explicar.24

Preso ontem pelo Dops o portuário Valdemar Neves Guerra, um dos ele-
mentos de maior projeção nos meios sindicais da Baixada Santista e es-
pecialmente nos círculos dos trabalhadores portuários, Valdemar Neves 
Guerra, foi preso ao anoitecer de ontem no apartamento em que estava 
residindo, na Rua Tolentino Filgueiras. O referido dirigente sindical, que 
era presidente do Sindicato dos Empregados nos Serviços da Administra-

23. A TRIBUNA. Santos, 05.051964, p. 14.
24. A TRIBUNA. Santos, 06.05.1964, p.24. 
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ção Portuária e membro de órgãos espúrios desta região litorânea: Fórum 
Sindical de Debates e União dos Sindicatos da Orla Marítima de Santos, 
achava-se foragido desde o dia 1° de abril do corrente ano, quando do 
término da revolução democrática.25

Outra prisão

Outra prisão foi feita ontem à tarde pelos agentes do Dops, na pessoa do 
portuário Francisco Soares da Silva, mais conhecido como “Chico do 
Apito”, também indiciado em inquérito de subversão, já em juízo, e que será 
incluído no processo de agitação presidido pelo Capitão dos Portos do Esta-
do de São Paulo, por designação do marechal Taurino de Resende, presiden-
te da CGI. A pedido do comandante Júlio de Sá Bierrenbach, que dirige em 
Santos o inquérito determinado pelo presidente do CGI, o juiz da 2ª Vara 
Criminal decretou a prisão preventiva de vários dos implicados, inclusive a 
de “Chico do Apito”, ontem preso com a execução do mandado.26

Embora possa parecer enfadonha, essa longa exposição de maté-
rias sobre prisões de dirigentes portuários, ao mesmo tempo demonstra 
de forma cabal quão séria foi a expressão do capitão dos Portos, Júlio de Sá 
Bierrenbach, quando disse: “Agiremos com serenidade, mas com extremo 
rigor. Garantiremos o trabalho.”27

Alguns poderão dizer que essa foi uma expressão típica do rompante 
militar no primeiro dia do golpe de Estado. Porém, na declaração do 1° de 
maio de 1964, Júlio Bierrenbach volta a afirmar a que veio com a mensagem 
a seguir: 

Mensagem aos trabalhadores do Porto

Exatamente há um mês, pouco depois de assumir o cargo que me foi con-
fiado, em 31 de março, por sua excia., o governador Adhemar de Barros 

25. A TRIBUNA. Santos, 10.06.1964, p.14. 
26. A TRIBUNA. Santos, 10.06.1964, p.14. 
27. A TRIBUNA. Santos, 02.05.1964, capa.
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em seu primeiro ato revolucionário, e outorgado “em nome do povo e do 

Governo do Estado de São Paulo”, convoquei todos os profissionais que 

labutavam no porto então paralisado, a cumprirem suas obrigações. O 

momento era grave e eu estava investido de poderes que me permitiam 

adotar “todas as medidas regulamentares e de emergência para o bom e 

fiel cumprimento da missão” que me fora atribuída. Terminei meu apelo 

declarando: “agiremos com serenidade, mas com extremo rigor. Garanti-

remos o trabalho”.

Felizmente, sem serem necessárias as medidas “de emergência”, todos nós 

cumprimos com o nosso dever.

Hoje, – Dia do Trabalho – estendo minha mão àqueles que confiaram na 

palavra do Delegado do Trabalho Marítimo e voltaram aos seus postos 

para ganhar honestamente a sua vida, com seus legítimos direitos assegu-

rados, e passaram a trabalhar no clima de compreensão e liberdade que nos 

proporciona a Pátria Brasileira. 

Aos verdadeiros trabalhadores do porto, ou seja, à quase totalidade dos 

portuários e marítimos que dinamizam Santos, impulsionando São Paulo 

e engrandecendo o Brasil, meu aperto de mão neste 1° de maio.

Júlio de Sá Bierrenbach

Capitão de Mar e Guerra – Capitão dos Portos

Delegado do Trabalho Marítimo.28

A PRESSÃO PELA VOLTA AO TRABALHO, 
PELO FIM DA RESISTÊNCIA

A tentativa de paralisação surtiu efeitos, ainda que de curta dura-
ção. Os trabalhadores dos setores mais organizados fizeram para lisações 
com distintos graus de adesão. Era necessário pressionar pelo retorno ao 

28. A TRIBUNA. Santos, 01.05.1964, p.11.
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trabalho. Assim, nos primeiros dias, as empresas faziam o chamado pelo 
retorno utilizando-se dos rádios e jornais. 

Proclamação ao pessoal da Refinaria Presidente Bernardes

O Engenheiro Roque Perrone, que por determinação do Comandante do 
II Exército, acaba de assumir a Superintendência da Refinaria Presidente 
Bernardes, vem concitar veementemente a todos os empregados das várias 
categorias da Refinaria a que coloquem seu patriotismo acima das paixões 
políticas e se apresentem imediatamente para reassumir os respectivos en-
cargos, sendo certo que os faltosos serão enquadrados em sanções legais, 
definitivamente afastados e substituídos por pessoal técnico proveniente 
de outras Refinarias.
A apresentação deverá se processar dentro dos respectivos turnos de traba-
lho, para o pessoal técnico, e para os demais, no expediente normal.
Cubatão, 1° de abril de 1964

Roque Perrone, Eng. Superintendente

Autorizo a divulgação:

Adston Pompeu Piza, Cel. Chefe EM/Cmdo. Art. Cos. E AAé/2”.29

ALBA S.A. – INDÚSTRIAS QUÍMICAS

Convocamos os empregados desta companhia a cumprir suas obrigações para 

com a empresa, reassumindo suas funções, com o que atenderiam também às 

determinações das autoridades, que reclamam, neste instante, o patriotismo e 

a cooperação de todos os cidadãos responsáveis.

A apresentação deverá se processar dentro dos respectivos horários, sendo cer-

to que os faltosos serão punidos com todo o rigor, nos termos da legislação 

em vigor. 

Esclarecemos, outrossim, nada haver que justifique a paralisação do trabalho, 

especialmente quando se verifica não haver qualquer reivindicação trabalhista 

29. A TRIBUNA. Santos, 02.04.1964, capa. 
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a ser atendida e não ter havido qualquer restrição ao exercício do Direito do 

Trabalho, o qual, ao contrário, encontra-se plenamente assegurado.

Cubatão, 2 de abril de 1964

ALBA S.A. – Indústrias Químicas30

SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS

Aviso aos empregados

O Serviço Municipal de Transportes Coletivos convoca seus empregados ain-

da ausentes a que retomem suas funções na Vila Matias em seus horários de 

trabalho, pois o direito como o dever de trabalho será garantido.

Aqueles que não atenderem à presente convocação estarão sujeitos às penali-

dades da lei.

A Superintendência31

COSIPA

A Diretoria da Companhia Siderúrgica Paulista – COSIPA concita seus em-

pregados e operários que ainda não voltaram ao trabalho em sua Usina José 

Bonifácio, em Piaçaguera, a imediatamente reassumirem as suas tarefas.

Com a situação inteiramente normalizada, assegurada a ordem pelas au-
toridades legais, o trabalho em nossa Usina deve ser, desde logo, normali-
zado, para que todos nós, dirigentes, funcionários e operários, possamos, 
dentro do menor prazo de tempo possível, entregar a São Paulo e ao Brasil 
a COSIPA em pleno funcionamento.
Cumpre assim a Diretoria o seu dever de informar a todos os empregados 
que ficarão sujeitos às sanções legais todos aqueles que não comparecerem 
no início de cada turno de trabalho.
São Paulo, 2 de abril de 1964
A Diretoria32

30. A TRIBUNA. Santos, 02.04.1964, capa. 
31. A TRIBUNA. Santos, 02.04.1964, p. 8.
32. A TRIBUNA. Santos, 04.04.1964, p. 20. 
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Os dias se passavam, as detenções e prisões estavam nos noticiá-
rios das rádios e jornais, e aqueles que tinham mais proximidade com os 
sindicatos e seus dirigentes relutavam em comparecer ao trabalho, com 
medo de serem presos. As empresas aproveitavam para aplicar sanções, 
em especial demitir aqueles que tinham estabilidade adquirida aos dez 
anos de emprego ou estabilidade sindical e ao mesmo tempo decretar o 
“estado de abandono do trabalho”, eximindo-se de pagar as verbas resci-
sórias, como podemos observar na citação abaixo.

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS

REFINARIA PRESIDENTE BERNARDES

CONVOCAÇÃO
O Superintendente da Refinaria Presidente Bernardes, Químico Industrial 
José Augusto Angrisani, devidamente assistido pelo Interventor Militar Cel. 
Osman Ribeiro de Moura, considerando estar esta Unidade Industrial da 
Petrobrás em regime normal de operação; considerando que o interesse e 
a segurança nacionais não podem estar sujeitos a manifestações isoladas de 
indisciplina, altamente danosas à comunidade obreira, e, finalmente, sendo 
certo, público e notório que a situação do país é de absoluta calma, nada 
justificando, portanto, a ausência ao trabalho de alguns empregados, que 
se constituindo em péssimo exemplo para os companheiros disciplinados 
e cônscios de seus deveres que se encontram no exercício de suas atividades 
cotidianas, notifica a todos aqueles que ainda não retornaram ao serviço para 
que se apresentem e reassumam suas funções na Refinaria Presidente Bernar-
des, dentro das 24 horas, ciente de que, se não o fizerem, terão seus contratos 
de trabalho rescindidos na forma da lei. 
Esta convocação também se destina àqueles que ocupavam cargos de repre-
sentação sindical, e que ficam notificados para comparecerem imediatamen-
te à Refinaria Presidente Bernardes, já que o respectivo órgão de classe está 
sob intervenção das autoridades públicas, tornando-se, concomitantemente, 
insubsistentes, os mandatos que exerciam. Cubatão, 6 de abril de 1964. 
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José Augusto Angrisani –  Superintendente
Cel. Osman Ribeiro de Moura – Interventor Militar33

SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS

Convocação
O Superintendente do Serviço Municipal de Transportes Coletivos noti-
fica todos os servidores que ainda não retornaram ao serviço, para que se 
apresentem e reassumam suas funções dentro de 24 horas; os que ainda 
não fizeram terão seus contratos de trabalho rescindido, na forma da lei.
Esta convocação também se destina àqueles que ocupavam cargos de re-
presentação sindical, e que ficam notificados para comparecerem imediata-
mente ao S.M.T.C., já que foi nomeado o Interventor do respectivo órgão 
de classe, tornando-se, concomitantemente, insubsistentes os mandatos 
que exerciam. Santos, 13 de abril de 1964
Eng. Charles Arthur Sandall. Diretor Superintendente34

As empresas aqui relacionadas (Petrobras, Cosipa, SMTC e Alba) e 
outras tiveram como modus operandi pressionar para o retorno ao trabalho, 
aplicando as leis trabalhistas a seu favor. Na Orla Marítima, a maioria dos 
sindicatos, à exceção dos trabalhadores da Cia. Docas de Santos, por serem 
intermediadores de mão de obra, chamavam os trabalhadores para a volta 
ao trabalho, e o não comparecimento significava sua exclusão do quadro de 
associados e o impedimento para conseguir novo trabalho. Essa é a diferença 
entre as empresas privadas e os sindicatos da orla diante do processo violento 
de intervenções. Para melhor visualizar esse modo de proceder dos sindica-
tos de “avulsos”, vamos relembrar o artigo do jornal A Tribuna citado abaixo:

Novas intervenções

Também no dia de ontem o capitão dos portos e delegado do Trabalho 
Marítimo, comandante Júlio de Sá Bierrenbach, nomeou interventores em 

33. A TRIBUNA. Santos, 07.04.1964, p. 11.
34. Em outra citação, A TRIBUNA. Santos, 14.04.1964, p. 11. 
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mais três sindicatos da orla (...) Os referidos interventores, entre outras 
incumbências, terão a de relacionar todos os filiados àquelas entidades sin-
dicais que, sem motivo justificado, não atendam à convocação ao trabalho, 
apresentando a relação à Delegacia do Trabalho Marítimo no período de 
seis horas após serem empossados.35

PERSEGUIÇÃO, EXIGÊNCIA DA VOLTA AO TRABALHO 
E QUEBRA DA ESTABILIDADE

Antes da instituição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
todo trabalhador que completasse dez anos na empresa tinha estabilidade 
no emprego, isto é, não podia ser demitido. Aproveitando-se do clima 
de terror instalado, perseguir, exigir a volta ao trabalho e a consequente 
quebra da estabilidade foi uma metodologia aplicada na Baixada Santista 
e em outras regiões. 

Vejamos o caso que se deu em João Monlevade, Minas Gerais. 
Nessa cidade funcionava a Cia. Siderúrgica Belgo-Mineira, na qual, ime-
diatamente após o golpe, foi instaurado Inquérito Policial Militar(IPM)
do qual foi encarregado o tenente coronel Walter Vianna36. O IPM infor-
ma que os operários, na sua maioria, são analfabetos.

Esses operários de maioria analfabetos foram convidados a uma 
palestra37:

O Capitão Paulo Clementino Viana, na qualidade de enviado de S. Excia. o 
Sr. Gen. Bda. Carlos Luiz Guedes, Comandante da ID/4, em sua palestra na 
sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Monlevade aos operários, aconselhou, 
em boa hora, aos maus elementos e principalmente aos que assinaram a co-
mentada ata secreta que procurassem a Companhia, acertassem as contas e 
sumissem; não com indenização em dobro, que eles não tinham direito.

35. A TRIBUNA. Santos, 07.04.1964, p. 20. 
36. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -ABH_ACE_7953_82. 
Distrito Federal/Brasília, p. 2.
37. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -ABH_ACE_7953_82. 
Distrito Federal/Brasília, p. 15. 
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Grande número de operários procurou os escritórios da C.S.B.M. e assinou 
acordo de rescissão do contrato de trabalho com a empresa homologados pelo 
M.M.Juiz de Direito da Comarca do Rio Piracicaba. As indenizações foram na 
base de um mês de salário para cada ano de serviço, conforme se verifica com a 
própria declaração de dispensados, ouvidos no IPM. Muitos eram encaminha-
dos pela Delegacia de Polícia para o acerto de contas, após investigações de suas 
atividades no sindicato e na empresa; outros, segundo apurações desenvolvidas 
pelo chefe de segurança da empresa e seus agentes, de uma forma ou de outra, 
o expurgo de maus operários tinha sido feito.

A título de exemplo a Cia. Siderúrgica Belgo-Mineira, na época, 
tinha 480 funcionários na produção e na administração. Desses por volta 76 
tinham estabilidade e mesmo assim foram demitidos nas condições acima 
relatadas. 

A campanha pela volta ao trabalho na Baixada Santista para os 
trabalhadores das empresas privadas ou estatais e a exclusão dos quadros 
de avulsos dos sindicatos tinha o mesmo sentido: expurgo dos trabalha-
dores que reivindicavam direitos e demissão sem custos adicionais. Assim, 
as empresas ganhavam duas vezes.

RAUL SOARES, NAVIO-PRISÃO: 
UMA VIOLÊNCIA À PARTE 

O Coronel Antônio Erasmo Dias, um dos mais poderosos militares 
em Santos à época do golpe, numa entrevista para o livro Sombras sobre 
Santos afirmava: “Santos era onde a revolução corria mais perigo por conta 
do Fórum Sindical de Debates.” Erasmo Dias chegava a comparar o Fórum 
Sindical de Debates com os sovietes russos da época da revolução de 1917. 

Nessa mesma entrevista, o coronel Erasmo Dias reconhecia que 
apesar do enorme número de presos não haveria problemas de falta de 
lugar nos presídios e que o navio Raul Soares veio rebocado à Santos, 
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pois já estava inativo com a função de “prender e humilhar”. Isso mes-
mo, humilhar.

As histórias de humilhação podem ser verificadas pelo diário de 
Nelson Gatto, no livro Navio Presídio, publicado em 1966 e logo em segui-
da apreendido pela Aeronáutica. Sobraram raríssimos exemplares. Mesmo 
assim, esse genial testemunho pode ser lido na internet.38

Um dos muitos relatos de Nelson Gatto explicita o objetivo de 
“prender e humilhar”. O juiz Antônio Ferreira Gandra, da 2ª Vara Cri-
minal de Santos, concedera ordem de soltura a 16 presos do Raul Soa-
res. Às 21h, duas lanchas encostaram ao lado do navio e retiraram 13 
dos 16 presos. Saíam felizes, por fim voltariam à liberdade. Uma hora 
e pouco depois, as mesmas lanchas voltaram com os mesmos presos. O 
que tinha acontecido? 

(...) o capitão dos portos, capitão de mar e guerra Júlio Bierrenbach, re-

cebeu todos os presos em seu gabinete. Mandou que os fotógrafos de im-

prensa batessem chapas à vontade. A seguir, dirigindo-se aos homens que 

acabavam de sair do navio, disse pausadamente:

“A 2ª Vara Criminal concedeu habeas corpus para que vocês fossem postos 

em liberdade. Vocês têm qualquer reclamação a fazer sobre o tratamento 

recebido?”

Ninguém respondeu. Todos estavam ansiosos por sair dali, abraçar esposa 

e filhos. O capitão dos portos encarou a todos e, colocando ambas as mãos 

sobre a escrivaninha, proferiu as seguintes palavras:

“Muito bem. Então vocês já estão em liberdade. Agora que estão livres, 

quero comunicar-lhes que estão presos novamente, à minha disposição, 

para responder a um novo inquérito que vou instaurar. Podem voltar para 

o navio!” Escoltados pelos fuzileiros navais, com lágrimas nos olhos e ódio 

38. Disponível em: http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0181d.htm http://www.novomilenio.inf.br/san-
tos/h0181d.htm . Acesso em: 08 out 2017.
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no coração, os presos políticos retornaram ao navio, aos mesmos cubículos 
infectos de onde haviam saído cheios de esperanças uma hora antes.39

Afonso Neves Guerra, portuário, esteve no Raul Soares e deu seu 
testemunho:

(...) No dia 12 fomos transferidos para o navio (...) Foi todos os dirigentes 
da Baixada. Foram mais ou menos uns 300 sargentos do Exército que se 
recusaram a participar do golpe. Foram presos também fiscais da Receita, 
foram professores da USP. Todos nós fomos acusados de subversivos, agi-
tadores, corruptos e comunistas. Era essa a acusação. (...) Fomos recebidos 
com ameaças de espancamento e morte que o navio era policiado pela Po-
lícia Marítima e Aérea de São Paulo. (...) E nós sofremos interrogatório por 
parte da Marinha de Guerra, que eles queriam saber onde estava o dinhei-
ro que era para implantar a “república sindicalista”. (...) Um troço absurdo! 
Eles não conseguiram, não havia aquilo, era tudo invenção da reação. Eles, 
para obrigar o pessoal a confessar, então começaram a torturar; (...) tinha 
pessoal que eles fechavam no frigorífico, que estava desativado, mas não 
tinha respiração. (...) Era na parte baixa do navio; ele tinha água, dava mais 
ou menos pelo tornozelo. O pessoal, pra dormir, tinha que ficar na escada, 
acesso, sentado. (...) Alguns, eles colocaram na estufa do navio, que era ao 
lado da caldeira; ali dava 48, 50 graus durante o dia. Outros, eles fecharam, 
nas privadas. Um companheiro nosso ficou fechado seis meses dentro de 
uma privada, que eles alegaram que o rapaz era tesoureiro do Partido Co-
munista; ele não tinha nada a ver com o Partido Comunista. (...) Eu fiquei 
dentro de um camarote, fiquei os seis meses; no camarote. (...) Fiquei dois 
dias no frigorífico. O Golegã ficou quatro meses dentro de uma privada 
fechada. O Zé Barbosa Leite esteve na estufa; o Waldemar Neves Guerra 
ficou 48 dias na estufa, fechado. Nós tivemos um japonesinho que era pro-
fessor, era médico da USP, ele ficou no frigorífico quase uns dois meses... 

39. Ibidem. 
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(...) Não se sabia o que ia acontecer, quer dizer, aquelas ameaças todo dia. 
(...) Ficamos incomunicáveis, sem assistência jurídica, sem visita da famí-
lia. Só dois meses depois que eles começaram a permitir que fosse a esposa 
fazer visitas aos domingos. Ficamos até 22 de outubro, e fomos soltos por 
decisão do Supremo Tribunal Federal, que concedeu habeas corpus que foi 
impetrado por diversos advogados da Baixada Santista.40

Nelson Gatto, jornalista, ao se recusar a comer com as mãos, devido 
à sujeira dos utensílios na cozinha, foi castigado, isolado dos demais e leva-
do para umas das três celas utilizadas para esse fim. Conta ele:

De cabeça erguida, segui os guardas pelo sombrio corredor. “El Moroco” 

era um calabouço ao lado da caldeira, inteiramente de ferro, onde o calor 

é insuportável. Mas seria melhor que o “Night and Day”, outra cela onde 

o preso fica sempre com água pelos joelhos, ou o “Casablanca”, que é onde 

jogam as fezes dos presos.41

O bancário Antônio Guarnieri, conta seu sofrimento no navio 
Raul Soares:

(...) Eu fui preso, aí eu cheguei na cadeia pública ali na rua São Francisco 

(...) e fiquei dois meses no presídio. E de lá fui removido para o navio Raul 

Soares, onde fiquei mais quatro meses. (...) Eu fui um dos últimos a sair 

porque o comandante do navio achava que eu era muito perigoso. Apesar 

de eu ter três habeas corpus, ele não me soltava. Nem a mim, nem a Wal-

demar Neves Guerra [portuário], nem ao [Domingos] Garcia [estivador]. 

Inclusive isso determinou a ida da minha esposa ao Rio de Janeiro, levando 

40. GUERRA, Afonso Neves. Depoimento à Fundação Arquivo e Memória de Santos – Prefeitura Municipal 
de Santos, 1990. O depoimento constante no arquivo também foi analisado por MARTINS, Conceição da P 
(coord). Memória Sindical de Santos 1930-1964. Santos: Fundação Arquivo e Memória de Santos, 1997, p. 18. 
41. Disponível em: http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0181d08.htm. Acesso em: 6 out 2017.
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um recurso impetrado pelo advogado (...) junto ao Tribunal Militar. E 
ela foi recebida no Rio, e conversou com o presidente Mourão Filho, (...) 
detalhou a situação em Santos. (...) E o Mourão Filho, diz que ela voltasse 
e que, ao chegar aqui, eu estaria em liberdade, inclusive os demais presos 
políticos. O que aconteceu.42

42. GUARNIERI, Antonio. Depoimento à Fundação Arquivo e Memória de Santos – Prefeitura Municipal 
de Santos, 1990. O depoimento constante no arquivo também foi analisado por MARTINS, Conceição da 
P. (coord). Memória Sindical de Santos 1930-1964. Santos: Fundação Arquivo e Memória de Santos, 1997, 
p. 27.
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No primeiro dia do golpe civil-militar, a Polícia Marítima, por ordem da 
Capitania dos Portos, fechou e ocupou o Sindicato dos Operários Portuários 
de Santos. Fonte: A Tribuna (Santos). 02.04.1964, p. 2.
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Domingos Garcia relata que chegaram dois ônibus, 
da empresa Viação São Vicente, lotados de policiais 
marítimos armados de metralhadora, começaram a 
destruir o sindicato e levaram os diretores presos.
Fonte: Depoimento concedido a Fams – Fundação 
Arquivo e Memória de Santos
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O Sindicato dos Operários Portuários de Santos foi o primeiro a sofrer intervenção. José Cipriano dos Santos, 
interventor a serviço do golpe civil-militar, convocou os trabalhadores a voltar ao trabalho. Disse o interventor: 
“Apelo ao patriotismo nunca desmentido de nossa classe para o atendimento total à presente convocação”. Fonte: 
A Tribuna (Santos) 02.04.1964, p. 9.
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Alberto Muniz, interventor do Sindicato da Administração portuária,  convocou os 
trabalhadores a voltar ao trabalho e usou o mesmo texto de convocação do Sindicato 
dos Operários Portuários. Fonte: A Tribuna (Santos) 02.04.1964, p. 8.
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Manoel Cabeças, interventor do Sindicatos dos Estivadores, também convocou para a volta ao 
trabalho. Nas duas convocações anteriores e nesta vemos que os textos são idênticos, o que nos leva 
a crer que foram escritos pela Capitania dos Portos. Fonte: A Tribuna (Santos) 02.04.1964, p. 8.
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Manoel Cabeças era um estivador afinado com os golpistas e interventor do Sindicato dos Estivadores. 
Uma das medidas tomadas por ele foi a de impor ao tesoureiro da instituição que se apresentasse para 
entrega dos valores, colocando em risco a vida do mesmo, pois o tesoureiro se encontrava foragido para 
não ser preso pela polícia política. Fonte: A Tribuna (Santos) 05.04.1964, p. 17.

Consolidado o golpe civil-militar, o Capitão dos Portos, Julio de Sá Bierrembach pôde confirmar as 
destituições das direções sindicais. A Tribuna (Santos) 08.04.1964, p. 8.
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Até mesmo as sociedades de melhoramentos e amigos de bairros sofreram intervenção e tiveram 
seus diretores destituídos e perseguidos pela ditadura civil-militar. Fonte: A Tribuna (Santos) 
16.04.1964, p. 8.

Antes do golpe civil-militar, os sindicalistas se reuniam ao redor do Fórum Sindical 
de Debates para melhor defenderem os trabalhadores. Após o 1º de abril, estes 
foram perseguidos, presos e seus sindicatos sofreram intervenção. Então, no dia 
18 de junho, os interventores chamavam uma reunião de interventores para 
melhor defender os interesses dos patrões e da ditadura. Fonte: A Tribuna (Santos) 
18.06.1964, p. 9.
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Os membros do Fórum Sindical de Debates que haviam preparado inúmeras lutas contra a Cia Docas de 
Santos, e de acordo com a capa e a matéria do jornal, eram perseguidos até em outros estados e regiões 
do país pelos militares no poder. Fonte: A Tribuna (Santos) 07.04.1964, capa.
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A matéria intitulada “Caça incessante da polícia à comunistas e agitadores” relata como foram os 
primeiros dias da repressão, intervenções, interdições, prisões e busca dos desafetos dos militares e da 
Cia. Docas de Santos. Fonte: A Tribuna (Santos) 07.04.1964, p. 26.
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A matéria de capa do jornal 
informava que os deputados 
considerados “comunistas” ou 
“comuno-nacionalistas” não podiam 
invocar o artigo 45 da Constituição, 
que garantia imunidade ao 
parlamentar. E se não havia 
garantia para parlamentares, muito 
menos havia para sindicalistas e 
trabalhadores. 
Fonte: A Tribuna (Santos) 
08.04.1964, capa.

Todo opositor, fosse ou não 
fosse comunista, passava 
então a ser considerado 
comunista. Assim, na 
primeira página do 
jornal havia a notícia da 
perseguição a cientistas, 
cabeleireiros, jogadores de 
futebol, médicos etc. 
Fonte: A Tribuna (Santos) 
08.04.1964, capa.
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O jornal relata que havia mais de 150 presos e que foram obrigados 
a conceder liberdade a alguns para receberem os novos presos que 
chegavam. Entre eles, havia jornalistas, camponeses, trabalhadores e até 
mesmo uma xícara com a efígie de João Goulart. 
Fonte: A Tribuna (Santos) 08.04.1964, p. 24.

Docas Final revisão final.indd   132 30/11/2020   12:08



QUEM MANDA AQUI? EMPRESÁRIOS E MILITARES OU OS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS DOS TRABALHADORES?   |  133  | 

O juiz da 1ª Vara Criminal, Paulo Rabello Teixeira, negou habeas corpus 
a um trabalhador alegando que o mesmo atentava contra a Segurança 
Nacional. Quem seria esse trabalhador com semelhante poder? Ou será 
que o juiz havia abandonado a Justiça e escolhido um lado?
Fonte: A Tribuna (Santos) 10.04.1964, contracapa.
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Nesta notícia, está explícito o conluio 
entre militares golpistas e a Cia. Docas 
de Santos, a qual mostra o seu lado 
perverso. O trabalhador Sergio Martins 
foi preso na Santa Casa quando se 
preparava para uma cirurgia de urgência. 
O jornal A Tribuna comemora a prisão 
mais importante, até então, efetuada 
em Santos. Fonte: A Tribuna (Santos) 
05.05.1964, p. 14. 
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A Cia. Docas de Santos continuou a colher os frutos de seu 
apoio ao golpe de Estado. Enquanto isso, a notícia indica 
que mais dois dirigentes dos trabalhadores portuários foram 
presos. Fonte: A Tribuna (Santos) 01.05.1964, p. 32.
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O Fórum Sindical de 
Debates, a mais importante 
organização de defesa dos 
trabalhadores da Baixada 
Santista, incomodava muito 
às Docas e a outras empresas. 
É retratado na matéria como 
“órgão espúrio, responsável 
por todos os movimentos de 
greve geral irrompidos na 
Baixada”.
Fonte: A Tribuna (Santos) 
05.05.1964, p. 14.
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Chama a atenção o fato de que os dirigentes sindicais não se entregaram a uma 
autoridade policial. Optaram por entregar-se ao capitão dos Portos.
Fonte: A Tribuna (Santos) 06.05.1964, p. 24.
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Os jornais noticiavam centenas de prisões na capital paulistana. 
Porém, proporcionalmente, na Baixada Santista o número era bem 
maior, pois, na região os empresários portuários, do transporte e 
das indústrias químicas, petroquímicas e siderúrgicas tinham contas 
a acertar com o Fórum Sindical de Debates.
Fonte: A Tribuna (Santos) 06.05.1964, p. 24.
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Mais uma vez o Fórum Sindical de Debates e União dos Sindicatos da Orla Marítima de Santos são 
retratados pela imprensa como “órgãos espúrios”. Além disso, informam a prisão de um dirigente 
sindical de Santos em Santa Catarina, o que, mais uma vez, demonstra como os dirigentes 
portuários foram literalmente caçados pelo Estado brasileiro à serviço da Cia. Docas de Santos.
Fonte: A Tribuna (Santos) 07.05.1964, p. 16.
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A notícia estampada na capa do jornal expressa a opinião dos 
empresários e dos militares contra a greve geral realizada dois 
anos antes pelos trabalhadores. A matéria serviu para informar 
e assustar aqueles que estavam pensando em retomar as lutas. 
Fonte: A Tribuna (Santos) 09.05.1964, capa.

Militares e empresários respiravam aliviados, pois 
Vitelbino, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos 
de Santos e presidente do Fórum Sindical de 
Debates, estava exilado e buscava sair do país. 
Fonte: A Tribuna (Santos) 17.05.1964, p. 28.
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Valdemar Neves Guerra, no primeiro dia do golpe, 
retirou todo o dinheiro que estava no cofre do sindicato, 
pois era o dinheiro da categoria e era necessário 
preservar. Assim o fez, e somente antes de ser preso 
devolveu integralmente o valor retirado. Inclusive nas 
atas de reunião de diretoria, dos interventores, consta a 
devolução e nenhuma reclamação sobre o valor que foi 
devolvido. Valdemar se mostrava um lutador sindical e 
com a moral daqueles que reconhecem que o dinheiro 
da entidade é dinheiro dos trabalhadores, portanto 
intocável. Fonte: A Tribuna (Santos) 10.05.1964, p. 14.
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A repressão imposta pelo do golpe civil-militar contra os trabalhadores, assim 
como a parceria entre Estado e empresa para repressão, ficam evidentes quando 
o delegado do Dops convoca os trabalhadores a retornarem aos postos de 
trabalho e ameaça com demissões sumárias aos que não comparecessem. É a 
mesma ameaça das empresas. 
Fonte: A Tribuna (Santos) 03.04.1964, capa.

O Serviço Municipal de Transportes Coletivos convoca e pressiona pela volta ao trabalho. Ao mesmo 
tempo, lança ameaça aos que não voltassem. Fonte: A Tribuna (Santos) 02.04.1964, p. 8.

Docas Final revisão final.indd   142 30/11/2020   12:08



QUEM MANDA AQUI? EMPRESÁRIOS E MILITARES OU OS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS DOS TRABALHADORES?   |  143  | 

A Alba S. A. Indústrias 
Químicas pressionava os seus 
funcionários pela volta ao 
trabalho, e lançava ameaças 
sobre os trabalhadores, os 
que faltassem, segundo a 
empresa, “serão punidos 
com todo o rigor”. Fonte: A 
Tribuna (Santos) 03.04.1964, 
capa.

As empresas pressionavam 
os trabalhadores a 
voltarem ao trabalho, 
mesmo quando a 
produção já estava 
normalizada. Assim, 
observa-se o objetivo 
de obrigar os dirigentes 
sindicais a comparecerem 
à empresa e ali também 
serem presos. Fonte: 
A Tribuna (Santos) 
07.04.1964, p.11.
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As detenções e prisões estavam nos noticiários das rádios e jornais. 
Ativistas e dirigentes sindicais relutavam em comparecer ao trabalho 
com medo de serem presos. As empresas aproveitavam para aplicar 
sanções, em especial demitir aqueles que tinham estabilidade adquirida 
aos dez anos de emprego ou estabilidade sindical, e ao mesmo tempo 
decretar o “estado de abandono do trabalho”, assim eximindo-se de 
pagar as verbas rescisórias devidas aos trabalhadores.
Fonte: A Tribuna (Santos) 08.04.1964, capa.
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As articulações contra os trabalhadores se expressavam em três frentes: os empresários 
que convocavam e ameaçavam; o delegado do Dops, que ameaçava com demissões 
sumárias; e articulação entre a Capitania dos Portos e os interventores sindicais. 
Fonte: A Tribuna (Santos) 03.04.1964, p. 9.

O clima de terror foi estendido aos trabalhadores das entidades sindicais, 
conforme se lê na matéria. Fonte: A Tribuna (Santos) 08.04.1964, p. 8
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O CLIMA DE TERROR FOI INSTALADO

A repressão à greve dos enfermeiros e funcionários de hospitais da Baixada 
Santista em 1963 foi violenta. A Polícia Marítima reprimia portando metralhadora. 
Era o prenúncio da repressão que se desataria a partir do golpe de Estado. 
Foto: Acervo da Fundação Arquivo e Memória de Santos (Fams)
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CAPÍTULO VI

O CLIMA DE TERROR FOI INSTALADO

Com as prisões em massa, as cadeias ficaram lotadas e os presos 
comuns foram libertados para dar lugar àqueles que “atentavam contra 
o trabalho”; o navio-presídio Raul Soares foi rebocado desde o Rio de 
Janeiro para servir de prisão; no Raul Soares, os trabalhadores foram hu-
milhados com as péssimas condições de vivência, maus-tratos e castigos 
aplicados pelos militares.

DE JOELHOS, RENDIDOS, HUMILHADOS E CASTIGADOS

A repressão estendida aos trabalhadores na primeira semana e em 
seguida ao conjunto da sociedade fez com que muitos lutadores sociais te-
nham ficado de joelhos e humilhados. Um caso exemplar é o de Amaury 
Teixeira Leite. Rendido, procurou os jornais e publicou a nota: 

DECLARAÇÃO

Eu, Amaury Teixeira Leite, brasileiro, casado, portuário, declaro a bem da 
verdade que não sou comunista, bem como nunca tomei parte em qualquer 
movimento contra as autoridades constituídas. Declaro ainda mais que 
exerci as funções de Diretor Beneficiente do Sindicato dos Operários nos 
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Serviços Portuários de Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão, no perío-
do compreendido 22 de novembro de 1959 à 21 de novembro de 1963, 
com espírito de dedicação e companheirismo.
Santos, 4 de abril de 1964. Amaury Teixeira Leite.1

Aparentemente, a nota acima poderia ser interpretada como vinda 
de alguém que teme a injustiça e ser castigado por suas supostas posições 
políticas. Na verdade, Amaury Teixeira Leite participava, junto com os prin-
cipais militantes do Partido Comunista, de reuniões de planejamento. O 
monitoramento a seguir mostra o quanto esses militantes (e possivelmente 
outros) estavam de joelhos, derrotados e humilhados: 

Na mesma data e mesmo local, às 20hs, reuniram-se, simultaneamente, ele-
mentos da “Base Docas” e os responsáveis por frações nas Sociedades de 
Bairros. Pela “Base Docas”, compareceram como assistentes do CM, Arlindo 
Alves Lucena, como primeiro secretário político desta base Osny Nery dos 
Santos e, como assistentes, Osvaldo Lourenço, Sergio Martins, Alberto Pires 
Barbosa, Afonso Neves Guerra, Antônio Rodrigues, Amaury Teixeira Lei-
te, Sebastião Gomes da Costa, Leopoldino Manoel de Souza, Anatalino de 
Souza Almeida e Frederico José Aflálo, este último advogado e os demais di-
retores dos dois Sindicatos portuários e operários do porto. O assunto dessa 
reunião girou em torno do “plano de construção do partido” e estruturação 
de “equipes” visando às próximas eleições no Sindicato dos Operários nos 
Serviços Portuários que, a exemplo do ocorrido com o Sindicato dos Empre-
gados na Administração Portuária deverá, segundo a orientação do partido, 
continuar sob regime comunista.2

O então presidente da Câmara Municipal, vereador João Inácio 
de Souza, conhecido como Joãozinho do Instituto, talvez tenha sido o 

1. A TRIBUNA. Santos, 05.04.1964, p. 17. 
2. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -BR_AN_BSB_
PA_001_015. Distrito Federal/Brasília.
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primeiro político a ceder aos encantos do golpe de Estado. Já no dia 4 de 
abril publicou na primeira página do jornal A Tribuna (Santos) a nota que 
transcrevemos abaixo. 

Em sessão ordinária de 3 do corrente, aprovou a Câmara Municipal de 
Santos, por unanimidade, o seguinte requerimento: 
REQUEREMOS, em urgência, ouvido o Plenário, seja presente aos Ex-
mos. Srs. General Amaury Kruel, Deputado Ranieri Mazzilli, Senador 
Auro Soares de Moura Andrade e Governador Adhemar de Barros, a sa-
tisfação da Câmara Municipal de Santos pela atitude desassombrada e pa-
triótica assumida quando do movimento político-militar eclodido a 31 de 
março último.
REQUEREMOS mais que, a par de nosso júbilo pela magnífica vitória 
alcançada, sejam apresentadas nossas efusivas congratulações, fazendo vo-
tos para que, dentro do menor prazo, volte o País a sua completa calma, 
ensejando tranquilidade e segurança à família brasileira. 
Gabinete da Presidência, em 4 de abril de 1964.
João Inácio de Souza - Presidente3

O prefeito José Gomes também se ajoelhou, humilhou-se e mes-
mo assim foi castigado. Quando assumiu seu mandato, tratou de formar 
uma equipe de governo com os distintos setores da sociedade santista, 
entre eles, sindicalistas. Essa dubiedade nunca agradou ao governador 
Adhemar de Barros, um dos articuladores civis do golpe. Em nota distri-
buída por sua assessoria, afirma que, frente à última greve geral, já naquele 
momento denunciara “a conjura de forças políticas e ideológicas, com o 
objetivo indisfarçável de instalar a desordem, a baderna, a desmoralização 
da autoridade, em nosso Município, quiçá Estado e no País.” A nota dis-
tribuída afirma:

3. A TRIBUNA. Santos, 04.04.1964, capa.
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Damos em nosso poder atencioso telegrama, datado de 4 do corrente, 
procedente da chefia do Serviço de Cooperação com os Municípios do 
Governo do Estado, concitando-nos a prestar todo o apoio ao movimento 
democrático, na luta contra os inimigos da Pátria, mobilizando esforços 
para a vitória da lei, sob a grande e firme orientação de vossa excelência. 
Em atenção, queremos manifestar-lhe, senhor governador, que em mo-
mento algum estivemos alheios à patriótica caminhada de vossa excelên-
cia, identificada com a mais nobre vocação histórica do povo paulista, no 
sentido da preservação do regime democrático e dos princípios cristãos, 
ameaçados por um processo de aniquilamento da autoridade, da disciplina 
e da hierarquia, bases em que repousa a convivência social, dimensionada 
na liberdade e dignidade da pessoa humana.4

De pouco adiantou a nota de rendição emitida pelo prefeito José 
Gomes. No dia 15 de junho de 1964, assumiu o novo prefeito, coman-
dante da Marinha – na reserva – Fernando Hortalla Ridel, nomeado pelo 
capitão dos Portos, Júlio de Sá Bierrenbach. O governador Adhemar de 
Barros, articulador do golpe que exigiu rendição incondicional do prefei-
to José Gomes, por ironia da história, também teve seu mandato cassado 
e seus direitos políticos suspensos no dia 06 de junho de 1966.

CÚMPLICES E BAJULADORES

Os interventores dos sindicatos, da confiança do capitão dos Por-
tos, tinham sido alçados à condição de presidentes de importantes organi-
zações sindicais, sem terem-se submetido às urnas e pouco a pouco foram 
dando sinais de fidelidade canina. Bajuladores, delatores e cúmplices do 
ataque à liberdade e à autonomia das organizações dos trabalhadores e 
também cúmplices do próprio ataque aos direitos trabalhistas. Vejamos 
alguns exemplos: 

4. A TRIBUNA. Santos, 08.04.1964, p. 20.

Docas Final revisão final.indd   152 30/11/2020   12:08



O CLIMA DE TERROR FOI INSTALADO   |  153  | 

Sindicato dos Arrumadores de Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, 

Itanhaém e São Sebastião

Edital de Comunicação:
O Sindicato dos Arrumadores de Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, 
Itanhaém e São Sebastião, por sua interventoria legalmente empossada, 
comunica a quem interessar possa, que em 1° de Abril do corrente desligou 
do Departamento Jurídico desta entidade o advogado comunista José Ar-
naldo Rossi, razão pela qual ficam sem efeito, a partir da data mencionada, 
todas as procurações e representações que lhe tenham sido outorgadas por 
este órgão de classe. 
Santos, 10 de abril de 1964
Ivanildo Henrique Moura
P/ Interventor5

O 1º de Maio, comemorado já sob o clima de intervenções, 
prisões e medo, foi convocado pelos 34 sindicatos da Baixada Santista 
e teve como um dos subscritores o engenheiro Belmiro Greco Gallotti, 
coordenador e orientador dos trabalhos de redemocratização das en-
tidades sindicais subordinadas à Delegacia Regional do Trabalho em 
São Paulo.

As entidades sindicais, pelos seus representantes que este subscrevem, têm 
a máxima satisfação de se dirigir aos companheiros trabalhadores de San-
tos, em uma mensagem de fé e esperança nos destinos da nossa querida 
Pátria, no sentido de que, através dos princípios eternos consubstancia-
dos na encíclicas Papais, onde a pessoa humana é sempre considerada 
intangível e por essa razão somos livres e capazes de realizarmos a união 
de todos, com o objetivo de trabalharmos pela grandeza do Brasil.
Este 1° de maio que seria, mais uma vez, a data sempre escolhida pelos 
vermelhos assalariados de Moscou e auxiliados pelos corruptos sem ban-

5. A TRIBUNA. Santos, 14.04.1964, p. 11.
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deira, para entregar o nosso grande Brasil, colocando-o na órbita dos so-
viéticos, depois da luta fratricida, que naturalmente seria levada a efeito, 
transformou-se para nós, com a GRAÇA DE DEUS, a vontade soberana 
do povo e a vigilância patriótica e democrática de nossas FORÇAS AR-
MADAS, em DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS, pois foi evitada a consuma-
ção dos planos diabólicos que visavam infelicitar a comunidade brasileira.
Por isso, trabalhadores cristãos e democráticos, esta data deve ser guar-
dada eternamente em nossos corações como o DIA DE REDENÇÃO 
NACIONAL e mais, o princípio de uma nova era em que, mantido o 
regime democrático e o sentimento cristão do nosso Povo, a verdadeira 
JUSTIÇA SOCIAL será uma realidade através de uma nova ordem ini-
ciada pelos novos dirigentes da PÁTRIA BRASILEIRA que sabiamente, 
estamos certos, virão ao encontro ds aspirações dos trabalhadores, nas 
soluções dos problemas mais cruciais, tais como: habitação própria, ins-
trução, higiene e saúde, contenção do custo de vida e previdência social 
em bases efetivas que beneficie as nossas famílias. 
Para tanto, trabalhadores, julgamos imprescindível a nossa colaboração 
para o soerguimento do BRASIL, que propiciemos através do nosso tra-
balho, um aumento efetivo da produtividade como fator indispensável de 
PROGRESSO, de bem-estar e de estabilidade social. 
Tudo pelo Brasil ! Santos, 1° de maio de 1964.6

Uma das principais acusações contra os sindicalistas era a vincula-
ção ao Partido Comunista. Isso não era verdade, pois muitos, como Vitel-
bino, do Sindicato dos Metalúrgicos, Manoel de Almeida, do Sindicato 
dos Operários Portuários, entre outros, eram afiliados ao PTB. Diziam 
ainda que o Partido Comunista era ateu. Para se distanciar dessas acusa-
ções e marcar terreno junto aos militares, o interventor do Sindicato dos 
Bancários criou a Páscoa dos Bancários:

6. A TRIBUNA. Santos, 01.05.1964, p. 11.
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Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Santos

Páscoa dos Bancários
Atendendo pedido da comissão Pró-Páscoa dos Bancários de Santos, pu-
blicamos o convite abaixo que a mesma dirige à classe para a desobriga 
pascal deste ano:
“A Comissão Pró-Páscoa dos Bancários desta cidade tem a satisfação de 
ratificar o convite que já fez a toda a classe, através de cartazes distribuídos 
a todos os estabelecimentos bancários da praça, para que compareçam a 
comunhão pascal a realizar-se no dia 28 (Corpus Christi), às 8.30 horas, 
na Capela do Colégio São José, à Av. Ana Costa n° 373. 
Após a missa, haverá farto café, no próprio Colégio.
Pede-se, ainda, que todos façam o possível para se confessar na véspera da 
comunhão, pois, havendo um só confessionário na Capela do Colégio São 
José, só poderá ser atendido um número limitado de confissões. 
Esperando e agradecendo o comparecimento em massa, queremos propor 
à reflexão da classe estas palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo:
‘Ferem-me tanto as profanações, os sacrilégios, a indiferença, o esqueci-
mento, a ingratidão dos homens e a frieza de milhares de corações, de 
tantos que nunca comungaram, que vêm até mim só de tempos a tempos 
e como que custando-lhes muito. Pois sabe que quando me comungas, 
fazes-me esquecer tudo isso; sabe, ainda, que haverá no inferno almas per-
didas para sempre e que uma só comunhão teria salvo”. 
Fortunato de Oliveira Martins. Interventor.7

“Ouro para o Bem do Brasil” foi o nome de uma campanha de-
senhada pelos Diários Associados, de Assis Chateaubriand, de cunho po-
pulista, que buscava um clima de “todos vamos reconstruir a Pátria”. As 
famílias doavam suas alianças de ouro, ou outro objeto do mesmo metal 
e recebiam uma aliança de metal com a inscrição “Doei ouro para o bem 
do Brasil”. Segundo a revista O Cruzeiro, em sua edição de 13 de junho 

7. A TRIBUNA. Santos, 24.05.64, p. 6
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1964, “Mais de 100 mil pessoas fizeram doações, que foram desde as mais 
modestas, até cheques de 10 milhões, dados por firmas, carros fornecidos 
pela indústria automobilística e inúmeras outras doações de grande mon-
ta”. A campanha lançada pelos Legendários pela Democracia, em seus 
primeiros três dias, arrecadou mais de 400 quilos de ouro. Os sindicatos 
também se envolveram nessa campanha:

Sindicato dos Empregados em Escritórios das Empresas de Navegação 

de Santos e o Sindicato dos Operários e Carpinteiros Navais de Santos

Ouro para o bem do Brasil
Os sindicatos acima, prestigiando a Campanha Ouro para o Bem do Bra-
sil, a iniciar-se nesta cidade, no próximo dia 30, convidam seus dignos as-
sociados e o povo em geral a participarem da passeata que partirá da praça 
Mauá, ás 17:30 horas, com destino ao Fórum na praça José Bonifácio, em 
cujo local serão depositadas as contribuições para aquele fim.
Estará presente às solenidades inaugurais a Televisão Canal 4, fazendo a 
cobertura com transmissões diretamente do saguão do Fórum.
Certos de contar com a colaboração de todos os associados, apresentamos 
nossos agradecimentos. 
Moacir Alvarez
Interventor do Sindicato dos Empregados em Escritórios das Empresas de 
Navegação de Santos
Manoel Queiróz da Rocha
Sindicato dos Operários e Carpinteiros Navais de Santos.8

O Sindicato dos Operários nos Serviços Portuários de Santos, 
São Vicente, Guarujá e Cubatão foi o primeiro sindicato a ser fechado 
por tropas militares, a ter sua diretoria destituída e decretada a inter-
venção. O tesoureiro-interventor, Francisco Fernandes Maricato, atuou 

8. A TRIBUNA. Santos, 28.05.1964, p. 8. 
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também como delator de seus companheiros, como é possível ler no 
monitoramento intitulado9 “Depoimento que presta Francisco Fernan-
des Maricato”:

Aos quinze dias do mês de janeiro de mil novecentos e sessenta e cinco, 
compareceu à Capitania dos Portos do Estado de São Paulo o dirigente 
Francisco Fernandes Maricato, que prestou seu depoimento livremente 
perante o Capitão de Corveta Astolpho Barroso Migueis...... que é tes-
temunha arrolada pelo Ministério Público no processo em que foram 
denunciado 128 integrantes dos Sindicatos da Orla Marítima; que logo 
após o movimento revolucionário passou a fazer parte da interventoria do 
Sindicato dos Operários Portuários, até setembro último, e depois disso foi 
para São Paulo fazer um curso no Instituto Cultural do Trabalho10 em São 
Paulo, voltando no dia 1°de dezembro para assumir suas funções na seção 
de carga e descarga.

No depoimento, Maricato relata espontaneamente que foi pres-
sionado pelos advogados Dante Leonelli e José Arnaldo Rossi para dizer 
que havia feito seus depoimentos anteriores sob pressão. Quer dizer, foi 
reafirmar suas denúncias e mais, disse que estava sendo coagido e conti-
nuou delatando seus companheiros.

9. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: AC_ACE_38157_69_001, p. 
12-13. Distrito Federal/Brasília.
10. Segundo Waldemar Rossi, o Instituto Americano para o Desenvolvimento do Sindicalismo Livre (IADE-SIL) 
e o Instituto Cultural do Trabalho (ITC), “deram treinamento a cerca de 30 mil ativistas brasileiros aqui e nos 
EUA. Esses seriam os futuros interventores nos sindicatos após o golpe militar”. Essa informação se encontra 
em: ROSSI, W; GERAB, J. Para entender os sindicatos no Brasil: uma visão classista. São Paulo: Expressão 
Popular, 2009, p. 45.
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O clima de terror contagiou muitos ativistas. Neste caso, o trabalhador está negando seu 
passado ao afirmar que não é comunista e tentar evitar as retaliações, perseguições e prisão. 
Fonte: A Tribuna (Santos) 05.04.1964, p. 1.

O ex-vereador João Inácio de 
Souza, o Joãozinho do Instituto, 
é lembrado por ter sido cassado, 
mas também como um político 
do PTB, de João Goulart. Na 
condição de presidente da 
Câmara Municipal de Santos, fez 
publicar na primeira página do 
jornal a “satisfação da Câmara 
Municipal de Santos pela atitude 
desassombrada e patriótica 
assumida quando do movimento 
político-militar eclodido no dia 
31 de março”, numa evidente 
saudação à ditadura. 
Fonte: A Tribuna (Santos) 
05.04.1964, p. 1.
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O então prefeito José Gomes foi outro político da cidade a dar declarações de apoio aos golpistas. Dessa 
maneira, não mediu esforços e chegou mesmo a atacar a greve geral que havia acontecido no ano 
anterior, acusando os grevistas de terem o ”objetivo indisfarçável de instalar a desordem, a baderna, a 
desmoralização da autoridade, em nosso Município, quiçá no Estado e no País”. E não adiantou se ajoelhar 
tanto, pois ele também foi cassado. Fonte: A Tribuna (Santos) 08.04.1964, p. 24. 
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Fortunato de Oliveira Martins, interventor no Sindicato dos Bancários, organizou a festa da 
Páscoa dos Bancários para exorcizar o comunismo. Assim, ele bajulava a ditadura e, ao mesmo 
tempo, mantinha silêncio cúmplice com relação à prisão de Antonio Guarnieri, ex presidente do 
Sindicato, no navio-presídio Raul Soares. Fonte: A Tribuna (Santos) 24.05.1964, p. 6.
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Na saudação ao 1º de Maio, podemos notar que dos 34 sindicatos ou delegacias de sindicato 
regional/nacional, 22 tiveram suas diretorias destituídas e interventores nomeados. Entre esses 
22 sindicatos estavam os mais importantes e ativos da região, e boa parte deles, 16 ao todo, 
representavam trabalhadores da orla do cais.
Fonte A Tribuna (Santos) 01.05.1964, p. 1
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CAPÍTULO VII 

MANDANTES E EXECUTORES: A CONEXÃO 
(E RESPONSABILIDADE) ENTRE 

A CIA. DOCAS DE SANTOS E OS MILITARES

Em diversos documentos militares encontramos referência à“lista 
de trabalhadores das Docas”1. O que queria dizer “lista de trabalhadores 
das Docas”? Seria outra versão das famosas “listas negras” elaboradas pelas 
grandes indústrias para impedir que trabalhadores grevistas conseguissem 
novos trabalhos? A outra pergunta é: será que a Cia. Docas de Santos 
realmente delatou seus trabalhadores aos órgãos de repressão? Isso pode 
ser enquadrado como grave violação de direitos humanos?

Qual o papel desempenhado pelo então Chefe da Divisão de Pes-
soal das empresa, engenheiro Saulo Pires Vianna? A seguir relacionaremos 
vários casos  nos quais é possível comprovar que esse alto executivo da 
Cia. Docas de Santos cumpriu um papel de primeira grandeza na delação, 
repressão e consequente perseguição aos trabalhadores e também àqueles 
que ousassem contrariar os interesses da companhia.

1. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -BR_AN_BSB_
PA_001_022. Distrito Federal/Brasília. Neste documento, na página 142, encontramos o seguinte: “Preso, à 
ordem do Dops, como agitador comunista. Seu nome consta da relação de empregados da Companhia Docas 
de Santos, de ideologia comunista, envolvido em atos de subversão, greve e piquetes”. 
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AOS 19 ANOS, IMPEDIDO DE INGRESSAR 
NA CIA. DOCAS DE SANTOS

Um jovem estudante secundarista, Edemar Cid Ferreira, que 
atuava em seu grêmio escolar assinou um manifesto da Comissão San-
tista Patrocinadora da Coleta de Assinaturas para o Registro do Partido 
Comunista Brasileiro. Esse manifesto foi assinado por parte da intelec-
tualidade da Baixada Santista, inclusive por políticos que não se alinha-
vam ao PCB como os vereadores do PSD, PL, PTB e PSB2, o qual foi 
publicado no dia 10 de dezembro de 1961.

Sobre esse fato, analisemos o seguinte documento no qual Joel 
Maciel de Moura, diretor da Divisão de Segurança e Informações do 
Ministério dos Transportes, informa: 

Por volta de 25.06.1962, Edemar Cid Ferreira3 tentou ingressar no qua-

dro de funcionários da Cia. Docas de Santos, fazendo, na época, uma 

espécie de teste ou concurso para escriturário, tendo sido aprovado. Ape-

sar da aprovação não foi admitido, pois o Chefe da Divisão de Pessoal da 

citada Companhia, Eng. Saulo Pires Vianna, sabedor de suas atividades 

subversivas na área santista, vetou sua admissão.4

DENÚNCIAS NO IPM DE 1966

O informe 2EM/PM-433/3-77, da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, relata: 

2. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -AC_ACE_55496_73, 
Distrito Federal/Brasília, p. 5.  
3. Edemar Cid Ferreira, mais tarde, ficou conhecido como dono do Banco Santos S/A, que em 20.09.2005 
foi fechado, em uma controversa falência. 
4. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -AC_ACE_55496_73. 
Distrito Federal/Brasília, p. 3.
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27.01.1966: Nesta data serviu de testemunha de acusação no IPM das 

Docas de Santos, com Saulo Pires Vianna, Francisco Fernandes Maricato 

e Milton Sacomã; denunciando os líderes Ademar dos Santos [entre ou-

tros], todos incursos nos artigos 12 e 13 da LSN.5

Esse IPM (Inquérito Policial Militar) se refere à Operação Tar-
taruga desenvolvida pelos trabalhadores da Cia. Docas de Santos con-
tra a implantação do novo sistema de horário de trabalho, o qual, além 
de tornar a jornada mais extenuante, serviu para a redução dos salários 
dos trabalhadores. 

CARTAZES DE APOIO À OPERAÇÃO TARTARUGA 
GERAM DENÚNCIA NA AUDITORIA MILITAR

A Lei 4860/65 implantou o trabalho noturno no cais. Essa me-
dida impôs mais sofrimento físico aos trabalhadores, além de provocar 
redução dos salários. Como consequência, com os seus dirigentes sin-
dicais perseguidos ou presos, os trabalhadores trataram de se defender, 
mesmo de forma desordenada. Em denúncia apresentada ao juiz-audi-
tor da 2ª Auditoria da 2ª Região Militar, o representante do MP dessa 
auditoria afirma: “Silvio Roque de Souza Loubeh, funcionário da Cia. 
Docas de Santos, descontente com a aplicação da Lei 4860/65, concor-
dou com Edmir Branco da Silva em incentivar a instigação da ‘Opera-
ção Tartaruga’, que já se encontrava em declínio, face às medidas oficiais 
já tomadas”. Ao final da referida denúncia, são arroladas as testemunhas: 
José Menezes Berenguer (inspetor-geral da CDS) e Saulo Pires Vianna 
(chefe da Divisão de Pessoal da CDS)6.

5. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -ASP_ACE_6797_81. 
Distrito Federal/Brasília, p. 18
6. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -AC_ACE_66305_ 
73_001. Distrito Federal/Brasília, pp. 84-87
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ABSOLVIÇÃO DOS TRABALHADORES 
PROCESSADOS PELA JUSTIÇA MILITAR

A edição do jornal Cidade de Santos, de 21 de setembro de 1967, 
informa que “A Justiça Militar absolveu ontem os 16 portuários7.” A ma-
téria apresenta mais uma denúncia do envolvimento do chefe da Divisão 
de Pessoal da Cia. Doca de Santos, engenheiro Saulo Pires Vianna, com o 
aparato repressivo. Diz a nota: 

A acusação esteve a cargo do promotor Henrique Vailati Filho. Baseou seu 
pedido de condenação nos movimentos de greve que eclodiram na Baixada 
antes da Revolução, bem como no depoimento do Chefe da Divisão de 
Pessoal da Companhia Docas de Santos, Sr. Saulo Pires Vianna.8

IPM CONTRA O EX-DEPUTADO FEDERAL GASTONE RIGHI

Cassados os mandatos dos deputados federais José Martins Rodri-
gues, Mário Covas Júnior, Gastone Righi Cuoghi e do senador Mário de 
Souza Martins, a comissão geral de Inquérito Policial Militar, instaurou 
um IPM conduzido pelo coronel Mozart de Souza Oliveira. Afinal, não 
bastava cassar e derrotar os adversários, era necessário humilhá-los, como 
dizia o coronel Erasmo Dias no episódio do navio-prisão Raul Soares. A 
peça acusatória contra o ex-deputado Gastone Righi diz:

(…) acusou, deturpando os fatos, a Revolução, de ter tirado os direitos dos 
portuários, marítimos e estivadores de Santos e suas liberdades, dizendo-os 
caçados como animais, sofrendo, no Navio Raul Soares; atacou a Lei de 
Segurança Nacional, como perseguidora de jornalistas e dos defensores dos 
problemas sociais; alegou que a Nação é uma republiqueta sul-americana 

7. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -BR_AN_BSB_
PA_001_006. Distrito Federal/Brasília, p. 6.
8. Ibidem, p. 6  
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vítima de golpes militares. Pregou a luta de classes contra o regime e a Re-
volução e incitou contra a ordem política e social, à pratica de atos crimi-
nosos contra a Lei de Segurança Nacional (LSN), taxada de monstruosa; 9

(…) incitou os trabalhadores portuários, em particular, e os trabalhadores, 
em geral, contra o Governo e o Ministro dos Transportes; incitou os traba-
lhadores portuários à subversão, submetidos que estão, segundo alegou, a 
um regime de semi-escravidão, sem poderem nada esperar dos Sindicatos 
e do atual Governo anti-povo e anti-trabalhador;
(…) expôs à desmoralização pública, o Governo Revolucionário ao acoi-
má-lo de violento e o indispor com os trabalhadores portuários, tudo atra-
vés de acusações, não comprovadas, a respeito da “federalização” da Polícia 
Portuária, organização particular da Companhia Docas de Santos.10

À época do IPM, a Cia. Docas de Santos havia eliminado as direto-
rias dos sindicatos combativos que atuavam no cais. Os sindicatos de traba-
lhadores avulsos que não faziam parte do quadro de funcionários da empresa 
também tinham sofrido intervenção e muitos dos seus dirigentes estavam 
presos ou foragidos. As denúncias de Gastone Righi caíam como um raio 
sobre os trabalhadores e a direção da Cia. Docas de Santos sabia dessa situa-
ção. No IPM acima mencionado foi escalado como testemunha de acusação 
o chefe da Divisão de Pessoal, que se expressou da seguinte maneira:

Saulo Pires Vianna, às folhas 55/56, declarou, entre outras coisas, que em 
1965, nas vezes que compareceu à Justiça Civil, como testemunha, Gasto-
ne Righi, ao inquirir o depoente, se referia à Revolução de 64 como Revo-
lução de 1° de Abril; que várias vezes depôs na 2ª Auditoria Militar, em São 
Paulo, e viu Gastone Righi como advogado das figuras mais representativas 

9. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -BR_DFANBSB_
AAJ_IPM_0865_d. Distrito Federal/Brasília, p. 5.
10. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -BR_DFANBSB_
AAJ_IPM_0865_d. Distrito Federal/Brasília, p. 6.
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da subversão na Baixada Santista; que de Gastone Righi como candidato a 
deputado, o depoente teve conhecimento da presença dele nas instalações 
da Companhia Docas de Santos com elementos portuários já denunciados 
em IPM; que houve várias distribuições de panfletos na orla portuária com 
o retrato de Gastone Righi, vazados em termos desairosos à Revolução e que 
há um retrato dele na Tribuna, de Santos, entre estudantes na vanguarda de 
uma passeata; que é notoriamente conhecida a atuação contrarrevolucioná-
ria de Gastone na Tribuna da Câmara, nos jornais e nos panfletos quando 
candidato a Deputado; que viu Gastone prestigiar o senhor Jânio Quadros, 
cassado pela Revolução; que quanto a Mário Covas, tem conhecimento por 
ser pública e notória sua posição antirrevolucionária, manifestada na Tribuna 
da Câmara e na sua atuação na passeata dos estudantes em Brasília.11

CASO DO ADVOGADO ILDÉLIO MARTINS

O advogado Ildélio Martins ocupou a pasta de chefe do Departa-
mento Nacional do Trabalho no governo Jânio Quadros. Posteriormen-
te, quando foi aluno da Escola Superior de Guerra, colocou-se contra 
o governo de João Goulart. Assim, “em 1963, portanto antes do 31 de 
março de 1964, o Dr. Ildélio Martins fez um discurso na ADESG, cuja 
cópia segue em anexo, condenando a atuação do governo João Goulart 
na subversão das ideias e dos princípios democráticos”12. Após o golpe 
de Estado de 1964, Dr. Ildélio encontrou uma boa fonte de renda traba-
lhando como advogado dos trabalhadores portuários atingidos pelas me-
didas aplicadas pelos militares. Portanto, advogando contra a Cia. Docas 
de Santos, obteve importantes vitórias. Mais adiante, seguindo como 
advogado trabalhista passou a trabalhar para empresas. Ele também foi 
presidente da OAB-SP em dois períodos: 1965-1967 e 1967-196913. 

11. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -BR_DFANBSB_
AAJ_IPM_0865_d. Distrito Federal/Brasília, p. 23.
12. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações:  COREG -AC_
ACE_94299_67. Distrito Federal/Brasília, p. 3.
13. Disponível em: http://www.oabsp.org.br/portaldamemoria/galeria-de-presidentes. Acesso em: 25 out 2017. 
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Além de todas essas prerrogativas que o qualificam no máximo como um 
liberal, o Dr. Ildélio, à época das denúncias era auditor substituto da 1ª 
Instância da Auditoria de Guerra da 2ª Região Militar. É bom lembrar 
que o AI-2, de 27 de outubro de 1965, transferiu da Justiça Estadual 
para a Justiça Militar a competência para processar e julgar os crimes 
contra o Estado e sua ordem política e social.

Dr. Ildélio era espírita e junto com o Brigadeiro Roberto Brandi-
ni14 compartia relações de amizade e fé. Quando o coronel Jarbas Passari-
nho assumiu o Ministério do Trabalho e Previdência Social, no dia 15 de 
março de 1967, durante o governo Costa e Silva, o brigadeiro Brandini, 
íntimo amigo de Jarbas Passarinho, indicou o Dr. Ildélio Martins para o 
cargo de chefe do Departamento Nacional do Trabalho, cargo que Mar-
tins já havia exercido no governo Jânio Quadros.

Passarinho fez várias reuniões com Ildélio e submeteu sua indica-
ção ao presidente Costa e Silva. A partir de sua ascensão ao posto de chefe 
do Departamento Nacional do Trabalho, apareceram diversas denúncias 
contra o “comunista” Ildélio Martins. Porém, o brigadeiro Brandini saiu 
em defesa do seu amigo.

Saulo Pires Vianna, chefe da Divisão de Pessoal da Cia. Docas 
de Santos, mostra sua intimidade com os órgãos de repressão e controle 
ao elaborar e ter audiência nos mandos militares, primeiro na Baixada 
Santista e depois em escala nacional. Saulo Pires Vianna elaborou dossiês 
contra o Dr. Ildélio Martins, advogado dos trabalhadores portuários e 
vencedor de diversos processos contra a Cia. Docas de Santos. Vejamos o 
relato do Brigadeiro Brandini: 

O ministro mandou-me a Santos procurar o Coronel Coelho Neto e o Te-
nente-Coronel Erasmo para apurar os fatos. Fui na companhia do Tenente 

14. Nas citações que faremos, referentes ao caso do Dr. Ildélio Martins, há dois sobrenomes parecidos, de 
origem italiana, Brandini e Brandani. Os nomes parecidos pertencem a pessoas diferentes: o primeiro é o 
Brigadeiro Roberto Brandini e o outro refere-se ao Tenente Brandani, do SNI de São Paulo. O objetivo de 
ressaltar essa diferença é para não incorrer em confusão junto ao leitor.
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Brandani, do SNI de São Paulo, e do Assessor do Ministro Evaldo Pina (este 
a mando do General Guilherme Rodrigues Jr., diretor do DSI/MTPS), para 
procurar o Ten. Erasmo.
O nosso primeiro contato foi com o Coronel Coelho Neto, no Quartel, que 
nos mostrou documento (informe) sobre o acusado e mandou chamar a fon-
te do mesmo, que era o Dr. Saulo Pires Vianna, da Cia. Docas de Santos.15

A intimidade e cumplicidade do chefe da Divisão de Pessoal da 
Cia. Docas de Santos, engenheiro Saulo Pires Vianna, com os represen-
tantes do Estado brasileiro governado por uma ditadura militar, mostram 
com nitidez o caráter dos governos no período de exceção. Com isso e 
diversos outros casos, podemos caracterizá-lo como ditadura civil-militar 
e, mais ainda, apontar a responsabilidade que tiveram nas denúncias dos 
supostos crimes contra o Estado. 

O papel do chefe da Divisão de Pessoal da Cia. Docas de Santos, 
engenheiro Saulo Pires Vianna, transcendia o de elaborador de dossiês, 
de informante ou delator. A ele também cabia o papel de investigador 
dos supostos crimes contra o Estado brasileiro, ou seja, o Sr. Saulo Pires 
Vianna acusava e investigava, como se pode ler na sequência: 

Combinamos que iríamos, cada um de per si, apurar, em profundidade, 
os fatos apontados. Pedi ao Major Aviador Pinho (Com. da Base Aérea de 
Santos – Destacamento), no dia 1° de maio p.p., que fosse comigo entre-
vistar o Eng. Claudio Godinho, para onde todas as pesquisas convergiam, 
já que fora ele quem levantara a primeira suspeita junto ao Major Erasmo 
e ao Dr. Saulo Pires Vianna da já referida Cia. Docas de Santos. Em lá 
chegando, o Eng. Godinho contou-nos a origem de suas suspeitas, ba-
seando-se em suposições, chegando a confeccionar um quadro de estudo 
sobre as atitudes e contatos do Dr. Ildélio Martins, seu advogado na causa 

15. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -AC_
ACE_94299_67. Distrito Federal/Brasília, p. 6.
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de sua transferência da Petrobrás, em Cubatão, pelos comunistas que lá 
mandavam antes de 31 de março. No final da entrevista, indagamos qual 
a sua opinião sobre o acusado. Isto é, se o qualificava como comunista, 
“pelego” ou elemento de esquerda. Respondeu-nos que não havia chegado 
a conclusão nenhuma e falou-nos do seu drama de consciência. Esse ho-
mem pareceu-nos um homem atormentado pelas perseguições sofridas ao 
tempo do governo João Goulart.16

Deixei o Major Pinho, o tenente Brandani e o Dr. Saulo apurando, em 
profundidade, as suspeitas levantadas pelo Eng. Godinho.17

O Major Pinho, o tenente Brandani e o Dr. Saulo, informaram-me, após 
as pesquisas que efetuaram na área de Santos, nada haver no passado e 
no presente do Dr. Ildélio Machado que o incriminasse como subversivo, 
comunista, “pelego” ou outros qualificativos semelhantes.18

Contudo, o engenheiro Saulo Pires Vianna, chefe da Divisão de Pes-
soal da Cia. Docas de Santos, como se vê, escreveu dossiês a partir de denún-
cias de terceiros,  difundiu,  investigou e  julgou a denúncia improcedente.

INQUÉRITO POLICIAL MILITAR NO PORTO 
SE INSTALOU NA SALA DA DIVISÃO DE PESSOAL 
COMANDADA PELO ENGENHEIRO SAULO PIRES VIANNA

O IPM foi instalado na sala do chefe do Departamento de Pessoal 
da CDS, divisão comandada pelo engenheiro Saulo Pires Vianna. A coluna 
“Porto&Mar”, publicada durante décadas em A Tribuna (Santos),  afirmava:

16. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -AC_ACE_94299 
_67. Distrito Federal/Brasília, p. 6.
17. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -BR_AN_BSB_
VAZ_050_0045. Distrito Federal/Brasília, p. 3.
18. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -BR_AN_BSB_
VAZ_050_0042. Distrito Federal/Brasília, p. 3.
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A comissão de oficiais da Marinha de Guerra, encarregada do inquérito 
policial-militar para apurar a subversão no porto de Santos, continua seu 
trabalho em salas da Divisão de Pessoal da Companhia Docas.19

Essa notícia explica trechos de duas entrevistas onde os trabalha-
dores contam que foram “chamados ao Escritório da Cia. Docas de San-
tos” ou “que não encontrar o cartão de ponto na chapeira era sinal que a 
polícia viria buscá-los”. Vejamos as entrevistas: 

Eu, em 64, não cheguei a ser preso. Eu tinha um irmão, também estivador, 
que era adepto do Partido. Meu irmão foi para um navio chamado Raul 
Soares, ficou lá não sei quantos dias ou meses. Eu simplesmente fui chama-
do ao escritório da Companhia Docas para prestar declaração. (...) Prestei 
declaração e ele me mandou embora.20

(...) em 64, várias vezes, quando eu ia trabalhar, chegava lá e não estava 
o meu cartão de ponto e já me avisaram que a polícia vinha buscar, não 
eram os fuzileiros. Vinha buscar para prestar depoimentos. (...) Então, eu, 
de vez em quando, tinha que ir pra lá. (...) Eles tinham um porão, (...) eles 
botavam a gente embaixo e esqueciam a gente lá. Se você não reclamasse, 
(...) esqueciam você lá.21

Enquanto se desenrolava o Inquérito Policial Militar, na sala do 
chefe da Divisão de Pessoal, diversos trabalhadores doqueiros estavam 
presos no Raul Soares sofrendo diversas formas de constrangimento. 

19. A TRIBUNA. Santos, 26.06.1964, p. 9.
20. VELOSO, Manoel Dias. Depoimento à Fundação Arquivo e Memória de Santos – Prefeitura Municipal 
de Santos, 1990. O depoimento constante no arquivo também foi analisado por MARTINS, Conceição da 
P. (coord). Memória Sindical de Santos 1930-1964. Santos: Fundação Arquivo e Memória de Santos, 1997, 
p. 70. 
21. SACOMAN, Milton. Depoimento à Fundação Arquivo e Memória de Santos – Prefeitura Municipal 
de Santos, 1990. O depoimento constante no arquivo também foi analisado por MARTINS, Conceição da 
P. (coord). Memória Sindical de Santos 1930-1964. Santos: Fundação Arquivo e Memória de Santos, 1997, 
p. 71. 
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Uma dessas situações é descrita pelo portuário Antônio Alves Mastelini:

(...) Ah, aquilo lá era terrível, inclusive não só para nós, como pra toda família 
também, que ia visitar e encontrava a gente naquela depressão danada. (...) Fí-
sica mesmo pouco, alguns empurrões, alguma coisa, mas psicológica bastante, 
quase a toda hora. (...) Chamava a gente, levava lá pro comando lá, deixava a 
gente lá. Vinha um e fazia uma pergunta; vinha outro e trazia a gente aqui pro 
escritório da Companhia Docas. Aquela tortura danada! Aquelas ameaças! 
Dizendo que iam afundar o navio, que nós íamos pra Fernando de Noronha, 
que nós íamos desaparecer, e aquelas torturas eram quase constantes.22

Ao final do IPM do Porto, foram tomados 406 depoimentos, na 
sala da divisão de pessoal da Cia. Docas de Santos, que resultaram no 
pedido de prisão preventiva de 127 trabalhadores e do pedido junto ao 
Ministério do Trabalho do cancelamento de uma carta sindical, isto é, ile-
galizando o sindicato, um ato superior à intervenção na direção sindical.23

A RESPONSABILIDADE DA CIA. DOCAS DE SANTOS 
NA PRISÃO DE ADEMARZINHO

Ademar dos Santos, Ademarzinho, eletricista da Cia. Docas de San-
tos, conta como foi preso em sua casa, levado ao Departamento de Pessoal 
num veículo oficial da empresa e dirigido por um funcionário desta, o qual 
era seu conhecido. De lá fora enviado aos órgãos militares e finalmente ao 
navio Raul Soares. Seu relato: 

“Um carro da antiga CDS (Companhia Docas de Santos) foi à minha casa. 
Era um policial civil das Docas; meu colega, que jogou bola comigo”, narra 

22. MASTELINI, Antonio Alves. Depoimento à Fundação Arquivo e Memória de Santos – Prefeitura Muni-
cipal de Santos, 1990. O depoimento constante no arquivo também foi analisado por MARTINS, Conceição 
da P. (coord). Memória Sindical de Santos 1930-1964. Santos: Fundação Arquivo e Memória de Santos, 1997, 
p. 24-25. 
23. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG-BR_AN_BSB_
PA_001_001. Distrito Federal/Brasília, p. 4.
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o ex-preso do Raul Soares. E prossegue: “Ele disse que eu seria preso. E fui 
preso mesmo.Tomaram meu depoimento e eu fui dispensado. No dia se-
guinte, foram me buscar em minha casa, na Zona Noroeste. A ordem era  
para eu ir ao departamento pessoal. Tinha um envelope amarelo pronto, 
com ordem de prisão. Me colocaram em um camburão e me levaram. 
Tomei o cuidado de ver se o cano do escapamento não estava para dentro, 
como faziam os nazistas”. Ele diz que só teve noção do destino, quando 
ouviu o barulho das tábuas da ponte pênsil, em São Vicente. “Me levaram, 
por engano, para a Fortaleza do Itaipú, em Praia Grande. No dia seguinte, 
outra viatura me pegou para me levar para o quartel dos fuzileiros navais, 
na Avenida Afonso Pena, em Santos. De lá, uma outra viatura policial me 
levou, no dia seguinte, ao navio Raul Soares.”24

LISTA DE EMPREGADOS DA CIA. DOCAS DE SANTOS
ENTREGUE PELA EMPRESA AO APARATO REPRESSIVO

Argeu Anacleto da Silva, eleito como membro do Conselho Fis-
cal do Sindicato dos Operários nos Serviços Portuários de Santos, foi 
“Denunciado em 09 de abril de 1964 como incurso nos arts. 2°, 4°, 
5°, 7°, 12° e 13°, da Lei 1.802/53, na 2ª Vara Criminal da Comarca de 
Santos e ratificado em 11 de janeiro de 1966 na 1ª Auditoria Militar”25, 
isto é, já nos primeiros dias do golpe de Estado. Por coincidência, seu 
nome consta de uma suposta lista entregue pela Cia. Doca de Santos, 
conforme é possível ler em um monitoramento datado de 01 de abril 
de 1964, “preso à ordem do Dops, como agitador comunista. Seu nome 
consta de relação  de empregados da Cia. Doca de Santos, de ideologia 
comunista, envolvidos em atos subversivos, greves e piquetes”.26

24. DIÁRIO DO LITORAL. Santos, 25.10.2013. Disponível em: www.diariodolitoral.com.br/sindical-e-
-previdencia/navio-prisao¬-raul-soares-memorias-do-carcere-flutuante/20810/. Acesso em 06 out 2017.
25. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -BR_DFANBSB_
AAJ_IPM_0207_d. Distrito Federal/Brasília, p. 16-17.
26. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -BR_AN_BSB_
PA_001_022. Distrito Federal/Brasília, p. 142.
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Em 21 de setembro de 1964, no mesmo monitoramento, encon-
tramos a citação de um documento interno das Cia. Doca de Santos, as-
sinado pelo inspetor-geral e dirigido ao Departamento Pessoal, dizendo: 

“A Inspetoria Geral da Cia. Docas de Santos, através da carta IG-04.14/
DP/107.64, dessa data, autoriza a dispensa desse elemento, não amparado 
por estabilidade, em virtude das conclusões do Inquérito Policial Militar, 
instaurado para apuração das atividades subversivas, de agitação, de greves 
e paralisações ilegais do trabalho”.27 

Considerando-se que a comissão de oficiais da Marinha de Guer-
ra, encarregada do inquérito policial-militar para apurar a subversão no 
Porto de Santos, realizou seus trabalhos em salas da Divisão de Pessoal, 
da Cia. Docas, fica evidente que houve a tal lista, elaborada em conjunto 
pela empresa e pela comissão de oficiais da Marinha de Guerra quando 
da elaboração do IPM.

27. Ibidem, p.142.
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Capa do Monitoramento de Edmar Cid Ferreira elaborado pelo DSI do Ministério dos Transportes.
Fonte: ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG AC_ACE_55496_73. 
Distrito Federal/Brasília.
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O monitoramento, em epígrafe, relata a tentativa de Edemar Cid Ferreira de ingressar na Cia. Docas de 
Santos, assim como o veto à sua contratação emitido pelo engenheiro Saulo Pires Vianna.
Fonte: ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG AC_ACE_55496_73. 
Distrito Federal/Brasília, p. 3.
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Neste documento observamos que Saulo Pires Vianna foi testemunha de acusação no IPM da Cia. Docas de 
Santos. Então, utilizou-se de sua posição de chefe do Departamento Pessoal, na qual tinha acesso a informações 
privilegiadas, para incriminar trabalhadores e desafetos da Cia. Docas de Santos.
Fonte: Monitoramento 2EM/PM-433/3-77, da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
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Após cassados os mandatos dos deputados federais: José Martins Rodrigues; Mário Covas Júnior; Gastone 
Righi Cuoghi e do senador Mário de Souza Martins, a Comissão Geral de Inquérito Policial Militar, 
instaurou um IPM, conduzido pelo coronel Mozart de Souza Oliveira. O engenheiro Saulo Pires Vianna foi 
uma das principais testemunhas de acusação no referido IPM.  Fonte: ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do 
Serviço Nacional de Informações: COREG -BR_AN_BSB_PA_001_006, p. 1.
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Gastone Righi realizou várias denúncias contra a ditadura civil-militar por retirar direitos de portuários, marítimos 
e estivadores, assim como denunciava a repressão aos trabalhadores que, segundo ele, “eram caçados como 
animais”. Ao mesmo tempo a Cia Docas de Santos havia conseguido, a duras penas, reprimir e controlar os 
trabalhadores como forma de incrementar sua taxa de lucro, porém as denúncias de Righi iam diretamente contra 
os interesses financeiros e políticos da empresa. Fonte: ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de 
Informações: COREG -BR_AN_BSB_PA_001_006, p. 5.

Docas Final revisão final.indd   182 30/11/2020   12:08



MANDANTES E EXECUTORES: A CONEXÃO (E RESPONSABILIDADE) ENTRE A CIA. DOCAS DE SANTOS E OS MILITARES   |  183  | 

Gastone Righi, além de denunciar a Cia. Docas e o governo dos militares, demonstrou o conluio entre 
empresários e o governo ditatorial agindo contra os trabalhadores, como no caso da “federalização” da 
Polícia Portuária. Fonte: ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -BR_
AN_BSB_PA_001_006, p. 6.

Docas Final revisão final.indd   183 30/11/2020   12:08



 |  184  | CIA. DOCAS DE SANTOS  ETERNAMENTE EM BERÇO ESPLÊNDIDO

No monitoramento, ao analisar os documentos do IPM, torna-se inequívoca a conclusão de que houve a 
participação ativa de Saulo Pires Vianna para a consecução da cassação do mandato de Gastone Righi. Fonte: 
ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG - BR_DFANBSB_AAJ_IPM_0865_d, 
p. 5.
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A acusação contra Dr. Ildélio Martins, ex-presidente da OAB/SP, ex-auditor substituto da 1ª Instância da 
Auditoria de Guerra da 2ª Região Militar e advogado dos trabalhadores portuários, foi uma forma utilizada 
pela Cia. Docas de Santos para se ver livre de um competente advogado que ganhou sucessivas ações 
trabalhistas contra a empresa. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG 
-AC_ACE_94299_67. Distrito Federal/Brasília, p. 3.
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A acusação contra o Dr. Ildélio foi grave e colocou o ministro do Trabalho coronel Jarbas Passarinho, numa 
situação delicada. Devido a essa situação o ministro Jarbas Passarinho acionou o SNI, e este foi investigar 
a situação, sobre a qual elaboraram um monitoramento em que relata que o coronel Coelho Neto mandou 
chamar a fonte da acusação. Então, Saulo Pires Vianna, que era naquele momento a segunda pessoa mais 
importante na hierarquia da Cia. Docas de Santos foi convocado a reunião para prestar explicações sobre o caso. 
ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -: BR_DFANBSB_AAJ_IPM_0865_d. 
Distrito Federal/Brasília, p. 23.
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Ademar dos Santos, o Ademarzinho, conta que “um carro da antiga CDS (Companhia 
Docas de Santos) foi à minha casa. Era um policial civil das Docas; meu colega, que 
jogou bola comigo”, narra o ex-preso do Raul Soares. E prossegue: “Ele disse que eu 
seria preso. E fui preso mesmo. Tomaram meu depoimento e eu fui dispensado. No dia 
seguinte, foram me buscar em minha casa, na Zona Noroeste. A ordem era para eu ir 
ao Departamento Pessoal. Tinha um envelope amarelo pronto, com ordem de prisão. Me 
colocaram em um camburão e me levaram.”
Foto: Gabriel Baldocchi, 08/06/18
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CAPÍTULO VIII

INICIADO O MASSACRE FÍSICO, 
A DOCAS PARTIU PARA 

AS VANTAGENS ECONÔMICAS 

O MASSACRE DOS TRABALHADORES APÓS O GOLPE DE ESTADO

Com o golpe de Estado vitorioso, os sindicatos dirigidos por in-
terventores ou sindicalistas dóceis, prisões em massa e o clima de terror 
instalado, a Cia. Docas de Santos pôde efetuar um massacre contra os 
trabalhadores. Como nota introdutória, vejamos o comentário do Dr. 
Eraldo Aurélio Franzese, advogado trabalhista, ex-secretário de Assuntos 
Jurídicos e Administrativos da Prefeitura de Santos (1979), em artigo pu-
blicado no jornal Cidade de Santos. 

Quando os advogados Dante Leonelli e José Arnaldo Rossi co-
meçaram a ser procurados pelos órgãos repressivos e foram demitidos dos 
sindicatos sob intervenção, surgiu o Dr. Aurélio como importante ad-
vogado, com bom trânsito entre os militares e patrões. Sem fazer juízo 
de valor de suas posições políticas, consideramos importante sua opinião 
expressa em um artigo por ele publicado em 1980: 

O que é preciso, no nosso entender, é que haja desarmamento de espíritos 
e vontade de realmente construir alguma coisa. Ressalte-se que a Revolu-
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ção de 1964, no que concerne ao trabalhador portuário nada ofereceu. Ao 
contrário. Foram derrubadas vantagens existentes há mais de trinta anos, 
que por haverem sido inseridas em Convenção Coletiva, acabaram por ser 
consideradas vencidas pelo Decreto-lei número 5/66.
Se, havia exageros, o que se diz apenas para argumentar, nada se fez no sen-
tido de equacionar o problema dentro das normas e princípios de justiça 
social. O governo deu ouvidos a interesses escusos e até promocionais, e 
seguindo a orientação de autoridades não afeitas aos problemas do porto, 
acabou por perder a oportunidade de real e efetivamente corrigir eventuais 
distorções. Preferiu passar do oito para o oitenta. 
Reduziu o ganho do operário com reflexos negativos para a própria comu-
nidade, face, inclusive, à perda do poder aquisitivo.
Numa posição muito cômoda, alega-se costumeiramente que, no caso dos 
portuários, suas conquistas tiveram como fundo a demagogia política dos 
idos de 1960 a 1964. 
Entretanto, já em 1936 o pessoal em geral recebia em dobro o trabalho em 
prorrogação. Os dias de Natal, Ano Bom, Sexta-feira da Paixão, Primeiro 
de Maio, sempre que trabalhados, eram pagos em triplo.
Aos 29 de março de 1937, as horas trabalhadas nos domingos e feriados 
eram acrescidas de 70% e abonadas as restantes do dia. 
A própria semana inglesa, levada de roldão pelas “leis revolucionárias”, 
havia sido conquistada no ano de 1959, através de acordo com a empresa.1

DEMISSÕES EM MASSA

Nos meses subsequentes ao golpe de Estado, a Cia. Docas de 
Santos, em meio ao clima de terror, aproveitou para “limpar o cais” de 
trabalhadores, para eles, indesejáveis. Na série de documentos incluí-
da no monitoramento número BR_AN_BSB_PA_001_022, há uma 
curiosa afirmação: “... que foi demitido desta Cia. ...”, o que nos leva a 

1. CIDADE DE SANTOS. Santos, 03.08.80, p. 16.
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crer que esse documento foi enviado pela própria Cia. Docas de Santos 
aos órgãos policiais. Vejamos o que diz o texto:

Na Justiça do Trabalho depôs como testemunha de defesa de Argeu Ana-
cleto Silva, que foi demitido desta Cia. peIa prática de atividades sub-
versivas, de agitação, de greves e paralisações ilegais de trabalho (carta 
IG/03.14.DP/107.64).2

A carta IG/03.14.DP/107.64, a que se refere o documento BR_
AN_BSB_PA_001_022, pode ser assim identificada: “Da Inspetoria Ge-
ral (engenheiro José Menezes Berenguer) para o Departamento de Pessoal 
(engenheiro  Saulo Pires Vianna)”. A descrição acima mostra, mais uma 
vez, a cumplicidade da Cia. Docas de Santos por meio do inspetor-geral 
(José Menezes Berenguer) e seu chefe de Pessoal (Saulo Pires Vianna) com 
os órgãos repressivos. 

Em outra parte do mesmo documento, mais uma vez, se vê a 
cumplicidade da Cia. Docas de Santos com o aparato repressivo: 

A Inspetoria Geral da Cia. Docas de Santos, através da carta IG-04.14/
DP/107.64, dessa data, autoriza a dispensa deste elemento, não amparado 
por estabilidade, em virtude das conclusões do inquérito policial-militar, 
instaurado para apuração das atividades subversivas, de agitação, de greves 
e paralisações ilegais do trabalho.3

O mesmo documento informa que no dia 18 de maio de 1964 o 
epigrafado foi: “indiciado em inquérito policial como incurso na Lei de 
Segurança Nacional.” Os outros indiciados constantes da lista a seguir 
tiveram a mesma sorte que o epigrafado. São eles:4

2. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -BR_AN_BSB_
PA_001_022. Distrito Federal/Brasília, p. 177.
3. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -BR_AN_BSB_
PA_001_022, p. 142.
4. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações:  COREG -BR_AN_BSB_
PA_001_022. Distrito Federal/Brasília, pp. 8 e 142..
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Ademar dos Santos
Afonso Neves Guerra 
Alberto Pires Barbosa 
Alfredo Corrêa Rocha
Alípio Abrantes 
Altamiro Cláudio Costa 
Amaury Teixeira Leite 
Ângelo Oswaldo Mastelini 
Antônio Ataíde Caricati 
Antônio Ferreira Silva 
Antônio Lisboa 
Antônio Rodrigues
Argeu Anacleto  Silva 
Arlindo Alves Lucena 
Benedito Rocha Alencar
Elmo Poderoso Giangiulio 
Felipe Ramos Rodrigues 
Francisco Soares Silva 
Henrique Martins Dos Santos 
Iradil Santos Melo 
Jose Barbosa Leite Júnior 
Jose Bezzi 
Jurandir De Abreu 
Manoel De Almeida 
Manoel Tenório Cavalcante 
Milton Silva 
Nelson Frutuoso Amado 
Nelson Salinas Meira 
Osmar Alves Campos Golegã 
Osny Nery dos Santos 
Oswaldo Lourenço
Rafael Babunovich
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Raimundo Nunes Oliveira
Ricardo Bonfante 
Sebastião Assis Bezerra 
Sérgio Martins 
Vitorino Nogueira 
Waldemar Neves Guerra

REVOGAÇÃO DOS ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO DE 1962 E 1963

Em entrevista aos jornais o Ministro do Trabalho, Arnaldo Süs-
sekind, informa que “acordos salariais vencidos serão prorrogados”. Era 
melhor prorrogar os contratos, ainda que as entidades patronais pressio-
nassem pela revogação. Desse modo, evitava-se colocar os trabalhadores 
em movimento. 

(…) os acordos salariais entre empregados e empregadores estão automa-
ticamente renovados à medida que forem vencidos e da maneira prevista, 
não devendo ocorrer nenhuma interferência governamental, como con-
sequência do movimento revolucionário. Mais adiante informou que em 
todo o país reina a tranquilidade entre empregados e empregadores e que 
não há, na sua órbita ministerial, nenhum problema de maior gravidade.5

Para os doqueiros foi um momentâneo suspiro. Seu contrato coleti-
vo com as respectivas vantagens seguia vigente. Isso durou pouco. 

A perda dessas vantagens iniciou-se com a promulgação do Decreto n° 
54.420, de 4 de junho de 1965, que declarou nulos os acordos de 18 de 
outubro de 1962 e 21 de agosto de 1963, celebrados entre o Governo 
Federal e a Federação Nacional dos Portuários, postos em execução, no 
Porto de Santos, por força das Portarias nº 719, de 29 de outubro de 1962 
e B-34, de 10 de setembro de 1963.6

5. A TRIBUNA. Santos, 16.05.1964, p. 9.
6. MUSEU DO PORTO DE SANTOS. Documentos de José Menezes Berenguer, Notas sobre o Inquérito 
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A afirmação acima é muito importante, pois parte do mesmíssi-
mo José Menezes Berenguer, inspetor-geral, isto é, a maior autoridade da 
empresa na cidade de Santos. 

Promulgado no dia 04 de junho de 1965, o Decreto n° 56.420 
começou a ser aplicado no dia 28 de junho de 1965, quando houve a 
primeira reunião para discutir o novo contrato coletivo. 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE 1965: 
NEGOCIAÇÃO OU IMPOSIÇÃO?

Em toda negociação sempre há dois lados, mas neste caso, foi di-
ferente, pois foi unilateral. A negociação foi instalada na Capitania dos 
Portos e conduzida pelo Conselho Regional do Trabalho Marítimo, o qual 
era presidido pelo capitão de mar e guerra Roberto Coutinho Coimbra. 
A Cia. Docas de Santos estava representada por José Menezes Berenguer, 
inspetor-geral e por Saulo Pires Vianna, chefe da Divisão de Pessoal. Pelos 
trabalhadores estavam os interventores, sindicalistas dóceis e inclusive por 
alguns que deporiam contra os trabalhadores nos IPMs. Mesmo com essa 
composição, o capitão de mar e guerra fez suas ameaças: 

Quero dizer aos senhores que não guardo ressentimentos, mas não admito 
inversão de princípio de autoridade (...) meu gabinete tem a porta fechada, 
apenas para poder me entender com um de cada vez. Na realidade, a por-
ta está aberta a todos, enquanto merecerem essa distinção e me tratarem 
com o respeito devido. Se algum dia tal não acontecer, e qualquer um dos 
senhores, ou outra pessoa qualquer, quebrar esse clima de entendimento, 
podem estar certos de que saberei agir com rigor.7

Consideremos que foi meio despropositada a ameaça do capitão 

Policial Militar para apuração das causas da operação tartaruga em face do relatório apresentado pelo encarregado 
pelo Inquérito Policial Militar, pp. 6-7.
7. MUSEU DO PORTO DE SANTOS. Documentos de José Menezes Berenguer, Atas da Reuniões promo-
vidas pela DTM para discussão da CCT. Ata da reunião realizada em Santos, em 28.07.1965, para discussão 
e elaboração de nova CCT entre a Cia. Docas de Santos e os sindicatos portuários de Santos, pp. 25-26. 
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de mar e guerra e negociador oficial do governo de Humberto Castelo 
Branco. Os representantes dos trabalhadores eram por demais dóceis. O Sr. 
Ibraim Antun Ruis, do Sindicato dos Motoristas de Guindastes, expressou 
toda essa docilidade para com a ditadura e os patrões: 

Essa Comissão já tem mantido contato com a empresa e tem conseguido 
bons entendimentos. Aqui, em Santos, com o Dr. Berenguer e Dr. Vianna, 
e, no Rio, com a diretoria. Sempre fomos bem atendidos e sempre que 
vamos fazer algum apelo somos prontamente atendidos. Por isso temos 
essa satisfação de dialogar.8

Na verdade, o Sr. Ibraim Antun Ruis, enquanto dizia que tinha sa-
tisfação em dialogar com a empresa que o recebia tão bem, omitia-se frente 
ao clima de terror em que viviam os trabalhadores portuários após o golpe 
de Estado. Além disso, Antun Ruis aceitou o triste papel de testemunha 
de acusação contra 128 trabalhadores denunciados pelo Ministério Público 
por prática de “subversão na orla marítima.”9

O principal sindicato da Orla Portuária, o dos Operários Portuá-
rios, por sua composição social e também por sua história de radicalidade, 
tinha como interventor Antonio Bispo dos Santos. A biografia de Bispo 
dos Santos ficou marcada por participar de um evento do Rearmamento 
Moral (RM)10 nos Estados Unidos, antes do golpe.

Foi um dos elementos comunistas escolhidos para viajar para os EUA a fim 
de tomar parte na concentração, organizada e patrocinada pela organiza-

8. MUSEU DO PORTO DE SANTOS. Documentos de José Menezes Berenguer, Atas da Reuniões promo-
vidas pela DTM para discussão da CCT: Ata da reunião realizada em Santos, em 13.07.1965, para discussão e 
elaboração de nova CCT entre a Cia. Docas de Santos e os sindicatos portuários de Santos, p. 19. 
9. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -AC_ACE_38157_ 
69_001. Distrito Federal/Brasília, p. 14.
10. O Rearmamento Moral era um movimento que se propunha fazer uma campanha mundial contra o 
comunismo, fortalecendo certos valores morais e éticos, como honestidade, pureza, altruísmo e amor. Aquele 
que participasse do Rearmamento Moral, sem dúvidas, consciente ou inconsciente, acabava por apoiar a 
Doutrina de Segurança Nacional.  
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ção anti-comunista Rearmamento Moral.11

Pode parecer estranho que o Partido Comunista tenha enviado um 
representante ao Rearmamento Moral12, mas o próprio documento do SNI 
trata de esclarecer: 

Foi um dos elementos escolhidos para viajar para os EUA, a fim de tomar 
parte em concentração do mundo todo, organizada e patrocinada pela or-
ganização anticomunista Rearmamento Moral, que se propunha mostrar 
aos comunistas o perigo do comunismo e quais eram os planos bolchevi-
ques visando a destruição das nações livres. 
Obs. Embora esse enclave fosse de caráter anti-comunista, os elementos 
enviados pelo Partido Comunista Brasileiro ali compareceram na condição 
de observadores, embora aparentando condição de desacordo à doutrina 
comunista.13

O enviado comunista à reunião do Rearmamento Moral em 1952, 
doze anos depois estava do outro lado do balcão.

Voltemos às negociações. Na primeira reunião, o capitão de mar e 
guerra Roberto Coutinho Coimbra apresentou diversos considerandos que 
deveriam pautar os eixos de discussão do novo CCT. Entre eles citamos: 

1. Que é da competência do governo limitar o custo dos serviços portuá-
rios em função das respectivas tarifas.
2. Que a legislação em vigor disciplina a concessão de vantagens aos por-
tuários, tendo em vista a fixação de tarifas. 
3. Que é preceito básico da C.L.T. que nenhum interesse de classe ou par-

11. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -ASP_ACE_7951_81. 
Distrito Federal/Brasília, p. 3.
12. O Marechal Juarez Távora afirmava ao jornal O Estado de São Paulo que: “a escolha hoje é entre a tirania 
brutal do comunismo, o suicídio coletivo por meio da guerra atômica, ou o renascimento global através do 
Rearmamento Moral (RM). O comunismo jamais vencerá. Nosso destino é unir a nossa nação e dar ao mundo 
o Rearmamento Moral. Essa é a solução final”. O ESTADO DE SÃO PAULO. São Paulo, 12.08.1962, p. 23
13. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações:  COREG -ASP_ACE_7951_81. 
Distrito Federal/Brasília, p. 7.
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ticular prevalece sobre o interesse público.14

Desses três considerandos, vê-se que é do interesse do governo 
Castelo Branco reduzir o valor das tarifas cobradas nos serviços portuá-
rios. A redução das tarifas cobradas pela concessionária deverá ter como 
contrapartida a redução do custo de produção ou, para ser mais explícito, 
da mão de obra. Para melhor ilustrar isso, vejamos o caso da complemen-
tação da aposentadoria:

A cláusula 7ª do Acordo Coletivo de Trabalho firmado em 04.10.1963, 
entre o Governo Federal e a Federação Nacional dos Portuários determi-
nava a complementação dos proventos aos aposentados. 
Cumprindo o acordo, foi baixada a Resolução n° 46 de 07.02.1964, au-
torizando as Administrações de vários portos a cobrarem um adicional de 
8% sobre as taxas da tarifa vigente nos respectivos portos, a fim de fazer 
face ao atendimento da cláusula.15

Como o objetivo do governo era reduzir as tarifas, o negociador 
governamental, comandante de mar e guerra Coimbra impôs “sustar de 
imediato a cobrança do adicional referente à complementação”16. Sem 
lastro, foi excluída da CCT a complementação de aposentadoria. Em sín-
tese, o objetivo era: 

Reconduzir as taxas e tarifas aos seus justos valores a fim de permitir um 
melhor aproveitamento das instalações portuárias o que acarretará de ime-
diato uma redução do custo das operações portuárias, e consequentemente 
no frete marítimo e no custo da mercadoria transportada.17

Outros considerandos sinalizam para a redução de direitos. Vejamos:

14. MUSEU DO PORTO DE SANTOS. Documentos de José Menezes Berenguer, Atas da Reuniões promo-
vidas pela DTM para discussão da CCT e Ata da Reunião do Conselho Regional do Trabalho Marítimo do Estado 
de São Paulo, às 14 horas do dia 28.06.1965, p. 2-3. 
15. Ibidem, p. 3.
16. Ibidem, p. 3.
17. Idem, p. 6.
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1. Que a ninguém é dado invocar direito adquirido a vantagens e privi-
légios não previstos em leis, mas atribuídos em acordos e convenções que 
não atendem ao interesse público, por constituírem privilégio de classe, 
contrários à coletividade.
2. Que são nulos de pleno direito os atos praticados com objetivo de des-
virtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na CLT.
3. Que com a anulação dos acordos celebrados em 1962 e 1963, todos os 
demais atos relativos ao contrato de trabalho estão com a vigência já venci-
da ou não especificavam período de vigência, o que contraria o previsto no 
artigo 620 da CLT.18

O governo de Castelo Branco e a empresa não queriam anular ape-
nas as CCTs de 1962 e 1963, queriam também avançar em conquistas 
históricas. Vejamos o diálogo entre o inspetor-geral da Cia. Docas de San-
tos, José Menezes Berenguer e o comandante de mar e guerra Coutinho 
Coimbra:

O Dr. José Menezes Berenguer, Inspetor Geral da Companhia Docas de 
Santos, perguntou se os entendimentos para elaboração de um novo con-
trato coletivo entre a concessionária e os quatro sindicatos presentes deviam 
abranger apenas os assuntos compreendidos nos acordos de 1962 e 1963 
ou toda a matéria dos acordos e contratos anteriores. O Sr. Delegado do 
Trabalho Marítimo respondeu que o novo contrato deveria abranger toda a 
matéria pertinente às relações de trabalho entre a concessionária e os traba-
lhadores do porto de Santos.19

Para que não ficassem dúvidas, o presidente do Sindicato dos Mo-
toristas de Guindastes de Santos fez uma nova interpelação, como veremos: 

O Sr. Jarbas Pacheco Barroso, que solicitou esclarecimentos ao Sr. Delegado 

18. Ibidem, pp. 3-4. 
19. Ibidem, pp. 4-5. 
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sobre quais os acordos abrangidos pelo Decreto acima mencionado. O Sr. 
Delegado respondeu, novamente, que no contrato a ser elaborado deveriam 
ser reestudados não apenas os acordos cancelados e referentes a 1962 e 1963, 
mas todas as Convenções Coletivas de Trabalho anteriores e os demais atos, 
pois estavam com as respectivas vigência vencidas ou indeterminadas.20

Nessas condições históricas impostas pela ditadura civil-militar, 
os trabalhadores tiveram perdas gigantescas. As horas extras, que eram de 
290% e 240%, foram reduzidas para 100% e 75%, respectivamente. 

No dia 27 de julho de 1965, antes da penúltima reunião de nego-
ciação, um documento do Ministério de Viação e Obras Públicas/Departa-
mento Nacional de Portos e Vias Navegáveis21, assinado pelo diretor-geral, 
almirante Luís Clovis de Oliveira informava que a) estava excluído o salário 
chuva e gratificação de férias; b) na jornada noturna o novo adicional seria 
rebaixado para 25%; c) o trabalho aos domingos seria rebaixado a 50%; 
e d) férias de 20 dias. Com esse documento confirma-se, sem margem de 
dúvida, que não houve negociação, houve imposição. As perdas foram: 

“salário chuva”; taxa de 25% em diversos serviços periculosos e insalubres; 
descanso semanal e férias remuneradas; redução do salário-família; fim dos 
extraordinários pagos à base de 70 a 290%, sendo as horas noturnas remu-
neradas com um acréscimo de apenas 20% (CLT); criação de dois turnos 
de trabalho (um durante o dia e outro à noite, com revezamento semanal); 
corte na cubagem para os serviços de produção, permanecendo somente a 
tonelagem, o que representou um corte salarial na base de 50%; drástica 
redução do número em cada terno de serviço.22

20. Ibidem, p. 5. 
21. MUSEU DO PORTO DE SANTOS. Documentos de José Menezes Berenguer: Atas da Reuniões pro-
movidas pela DTM para discussão da CCT – Documento Reservado dirigido ao Ministro de Viação e Obras 
Públicas, de 27.07.1965, p. 1-3.
22. O ESTADO DE SÃO PAULO. São Paulo, 22.01.1966 referenciado em TEIXEIRA DA SILVA, Fernan-
do. A Carga e a Culpa. São Paulo: Hucitec, 1995, p. 206.
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Os percentuais pagos nas horas extraordinárias existiam desde o 
Acordo Coletivo de Trabalho de 1937. Esse acordo foi publicado no Diá-
rio Oficial do dia 17 de agosto de 1937, isto é, no limiar do Estado Novo 
e foi derrubado pela ditadura civil-militar implantada em 1964. O Acor-
do Coletivo de Trabalho de 1937 impunha os seguintes porcentuais em 
caso de horas extras conforme demonstrado no Quadro 1.

A diretoria da Cia. Docas de Santos estava eufórica em seu Rela-
tório da Diretoria dirigido aos acionistas referente ao exercício de 1965. 

(…) os esforços e as enérgicas providências tomadas pelo governo no senti-
do de racionalizar o regime de trabalho nos portos, aumentando a eficiên-
cia mediante a implantação de critérios econômicos. Assim, as disposições 
do Decreto n° 56.420/65, que declarou nulos os Acordos de 1962 e 1963, 
firmados diretamente entre o Governo Federal e a Federação Nacional dos 
Portuários, e a política salarial consubstanciadas no Decreto n° 54.018/64 
permitiram considerável diminuição de ônus suportados pelos usuários do 
porto de Santos. Em consequência, foi possível, no decorrer do exercício, 
suprimir a cobrança do adicional transitório de 10% e outros às taxas das 
tarifas, cujos atos constam deste relatório. 
Da supressão desses diferentes adicionais resultou, no exercício, redução 
global de 33% para os usuários do porto. Este fato merece todo destaque, 

Quadro 1:  Adicional de horas extras
Jornadas Período de Trabalho Taxas

Serviço ordinário Dias úteis (de 07:00 às 11:00 e de 13:00 às 17:00 horas -.-

Horas extraordinárias Domingos e feriados (das 07:00 às 17:00 horas) 70%

Horas extras noturnas Das 19:00 às 03:00 70%

Horas de refeição Das 11:00 às 13:00, das 17:00 às 19:00 e da 23:00 às 24:00 
horas

290%

Horas especiais Das 03:00 às 6:30 horas 240%

Docas Final revisão final.indd   202 30/11/2020   12:08



INICIADO O MASSACRE FÍSICO, A DOCAS PARTIU PARA AS VANTAGENS ECONÔMICAS   |  203  | 

pois desconhecemos qualquer outro serviço ou mercadoria cujos preços 
tenham sido reduzidos em tal vulto no ano de 1965.23

A IMPOSIÇÃO DOS DOIS TURNOS DE TRABALHO. 
24 HORAS CONTÍNUAS DE EXPLORAÇÃO DO CAIS 
E DE SEUS TRABALHADORES

Já antes do golpe de Estado havia uma cruzada pela operação 24 
horas no Porto de Santos. Empresários vinculados ao transporte maríti-
mo, usuários do porto, a Cia. Docas de Santos e funcionários do Estado, 
todos juntos, fizeram diferentes atividades e publicaram inúmeros mate-
riais com o objetivo de convencer a sociedade a não aceitar a resistência 
dos trabalhadores à imposição do trabalho por 24 horas. 

Os trabalhadores, como veremos, não eram contra a operação 
full time do porto. Eram contra a retirada de direitos que viria com essa 
medida. 

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar as razões 
do congestionamento do porto de Santos e do Rio de Janeiro, que funcio-
nou no segundo semestre de 1963, foi palco para diversas manifestações 
da imposição dos dois turnos. Na CPI, houve uma divisão de tarefas. 
Coube à Cia. Docas de Santos tratar da falta de investimento e coube aos 
funcionários do Estado brasileiro, antes do golpe, atacarem de forma dura 
os trabalhadores e defenderem a imposição de dois turnos. 

O então capitão dos portos do Estado de São Paulo, nomeado 
pelo governador Adhemar de Barros, depôs na CPI. O comandante Oya-
ma Sonnenfeld de Mattos, até então afinado com o governador, tinha sua 
linha de raciocínio baseada na convicção de que “a legislação trabalhista 
vigente é desastrosamente contra o empregador e o empregado não tran-
sige em seus direitos”.

A intervenção que abriu a “fase santista” da CPI designada para 

23. COMPANHIA DOCAS DE SANTOS. Relatório da Diretoria, 1965, pp. 4-5. 
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apurar as causas do congestionamento do porto foi feita pelo capitão dos 
portos, comandante Oyama, o qual apresentou um relatório assim des-
crito pelo jornal local:

Prestando um lúcido depoimento, o Comandante Oyama leu para os mem-
bros da CPI um relato por ele elaborado sobre essas causas. Disse, a princípio, 
que, como Capitão dos Portos, sua ação é mínima no sentido de modificar a 
situação vigente, e como delegado do Trabalho Marítimo, sua tarefa consiste 
em agir como mediador entre as partes, nas contendas de caráter trabalhis-
ta. Fez a seguir um resumo de suas atribuições, afirmando que as mesmas 
nada têm a ver com congestionamento portuário. Afirmou, porém, que se as 
contendas trabalhistas fossem resolvidas a contento e com presteza, podem 
influir no desenvolvimento dos serviços portuários.24

Ainda sobre a legislação, disse que ela é “ desastrosamente contra o em-
pregador, e o empregado não transige em seus direitos assegurados por 
lei, por mais absurda que seja a redação da mesma.”25

O capitão dos portos tinha uma visão futurista das relações do tra-
balho. Propunha a flexibilização de direitos e a fragmentação da categoria 
via a criação de cooperativas de trabalho: 

(...) uma cooperativa de trabalho talvez representasse a solução, pois permitiria 
a eliminação de diversas taxas atualmente cobradas, como periculosidade etc. 
Seria – como informou – um contrato coletivo de trabalho para cada navio.26

24. A TRIBUNA. Santos, 27.09.1963. Encontramos o recorte de jornal na pasta de documentos a seguir 
referenciada: MUSEU DO PORTO DE SANTOS, Documentos de José Menezes Berenguer, Documentos 
da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as irregularidades e deficiências que respondem pelo 
crescente congestionamento dos portos de Santos e Rio de Janeiro, 1963.  
25. O ESTADO DE SÃO PAULO. São Paulo, 27.09.1963. Encontramos o recorte de jornal na pasta de 
documentos a seguir referenciada: MUSEU DO PORTO DE SANTOS. Documentos de José Menezes 
Berenguer; Documentos da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as irregularidades e deficiências 
que respondem pelo crescente congestionamento dos portos de Santos e Rio de Janeiro, 1963. 
26. A TRIBUNA. Santos, 27.09.1963. Encontramos o recorte de jornal na pasta de documentos a seguir 
referenciada: MUSEU DO PORTO DE SANTOS. Documentos de José Menezes Berenguer, documentos 
da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as irregularidades e deficiências que respondem pelo 
crescente congestionamento dos portos de Santos e Rio de Janeiro, 1963. 
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Nessa CPI, o comandante Oyama não foi uma voz isolada. Ou-
tras intervenções se referiram ao tema da ampliação da jornada de traba-
lho. Queremos destacar o depoimento do engenheiro Sebastião Medei-
ros, diretor-geral do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis. 
Medeiros ocupava um alto cargo no Estado brasileiro presidido por João 
Goulart. Sua receita estava baseada em:

Faz-se imprescindível e urgente, portanto, evoluir para um novo regime de 
trabalho, novo horário e finalmente, assim estabelecidas as indispensáveis 
condições, passar a efetuar o pagamento dos serviços de capatazias com 
base na produção.27

Ao que parece, o Sr. diretor-geral do Departamento Nacional de 
Portos e Vias Navegáveis, ainda que sendo parte de um governo con-
testado pelos grandes empresários, tinha posições muito conservadoras 
com relação aos trabalhadores. Diríamos, quase fascistas. Vejamos:

Reduzida a jornada do homem aos limites impostos pela sua resistência 
biológica e pelas exigências da lei, há que estimulá-lo à produtividade, por 
um lado remunerando-lhe não à base de tempo, mas, sim, na da quantidade 
de trabalho que produzir; e por outro lado eliminando-lhe a possibilidade de 
lucrar com o retardamento do término do trabalho, isto é, não lhe permi-
tindo participar senão de um turno por dia.28

Vemos que a intervenção do Sr. Medeiros apresenta duas pedras 
angulares da futura Lei 4.860/65 imposta por Castelo Branco. São elas: 
rodízio semanal e rescisão das convenções coletivas. 

27. MUSEU DO PORTO DE SANTOS. Documentos de José Menezes Berenguer, Depoimento do En-
genheiro Sebastião Medeiros, diretor-geral do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, feito aos 
04.09.1963 perante a CPI destinada a apurar as irregularidades e deficiências que respondem pelo crescente 
congestionamento dos Portos de Santos e Rio de Janeiro, p. 8.  
28. Ibidem, p. 8.
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O rodízio semanal permitirá que a cada operário caiba o serviço diurno 
e noturno. Sendo menor o grupo da noite, porque nele não se realizam 
senão as operações dos navios, as semanas de trabalho diurno serão mais 
numerosas do que as do noturno para o empregado.29

Com relação ao pessoal de capatazias, seria promovida a rescisão das Con-
venções Coletivas, com interveniência direta dos Ministérios do Trabalho 
e Previdência Social e da Viação e Obras Públicas.30

Várias dessas medidas, segundo o Sr. Medeiros, só podiam ser 
aplicadas acabando com o que ele chamou de “afrouxamento da auto-
ridade na faixa do cais” e modificando o papel da Capitania dos Portos. 

Afrouxamento da autoridade na faixa do cais

Sob esse título, o que se pretende é pedir a atenção das Altas Autoridades 
para os problemas que se criam ou que são responsáveis pela perda, cada 
vez mais acentuada, da autoridade de que têm que se revestir aqueles que, 
no desempenho de suas funções de direção, precisam expedir e fazer cum-
prir ordens de serviço. 
Esse afrouxamento da autoridade é expresso pelo mesmo número que 
mede a fuga à responsabilidade pelos seus atos daquele que deve ser o 
executor das aludidas ordens. 
Uma e outra coisa são fenômenos sociais gerados por excessos de interfe-
rência dos Sindicatos de classe, por desajustes salariais, por falta de amparo 
e cobertura, por parte do Poder Público, aqueles que por força de suas 
atribuições dirigem ou gerenciam os serviços públicos, setores industriais 
etc. Constituem eles a expressão de uma época. 
No porto, como em qualquer organização, só é possível obter-se o máximo 
rendimento e produtividade nos trabalhos, quando se consegue estabelecer 
um clima de perfeita harmonia entre empregados e empregadores. Infeliz-

29. Ibidem, p. 9.
30. Ibidem, p. 10.
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mente, essa harmonia tem sido prejudicada pelas contínuas interferências 
diretas nos serviços, paralisações de trabalho ordenadas por este ou aquele 
motivo, pelos Sindicatos que congregam as diversas categorias de empre-
gados que trabalham na faixa do cais. Tais práticas têm-se multiplicado e 
constituem flagrante desrespeito à Lei. 31

Com tais opiniões sobre o papel dos sindicatos e da necessidade 
de controlá-los, o Sr. Medeiros fez a proposta que seria encampada pela 
ditadura civil-militar:

Solução Única

Modificação na estrutura orgânica das Delegacias de Trabalho Marítimo, 
de forma geral, dando-lhes maior força e amplitude de ação e dotando-as 
dos meios coercitivos de se contraporem aos excessos dos Sindicatos.32

A Cia. Docas de Santos, em sua participação na CPI, por intermé-
dio do inspetor-geral José Menezes Berenguer, tinha-se restringido a ques-
tionar a liberação de verbas para obras de ampliação do cais. Entre outras 
medidas de investimento, passou a defender as propostas apresentadas à 
CPI pelo diretor-geral do Departamento Nacional de Portos e Vias Nave-
gáveis, engenheiro Sebastião Medeiros. Essas propostas eram veemente-
mente rechaçadas pelos dirigentes sindicais e pelos seus representados. Foi 
preciso instituir o clima de repressão e terror no cais, com a perseguição 
e prisão dos dirigentes sindicais, para que o governo de Castelo Branco 
impusesse a Lei 4.860, de 26 de novembro de 1965.

A Lei 4.860/65 não deixou espaços para contestação por parte dos 
trabalhadores. A partir de sua vigência, segundo o Art. 3°, o horário de tra-
balho será fixado pela Administração do Porto. O Art. 4°, em seu §, definiu 
dois períodos. Um diurno entre 7h e 19h, e outro noturno, entre 19h e 7h do 
dia seguinte. Em síntese, a Cia. Docas de Santos e as demais concessionárias 

31. Ibidem, p. 36.
32. Ibidem, p. 37.
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tinham total liberdade para impor aos trabalhadores a jornada que melhor 
as atendesse. 

Jornada de 12 horas e rodízio semanal provocaram dois efeitos 
imediatos para os trabalhadores, um econômico, e outro físico. No plano 
econômico houve redução do ganho mensal e, no plano físico, aumento 
do ritmo de trabalho, mais acidentes e adoecimento.

MASSACRADOS OS TRABALHADORES, 
OS LUCROS AUMENTARAM. ERA POUCO, 
A CIA. DOCAS DE SANTOS QUERIA MUITO MAIS. 
QUERIA A EXECUÇÃO DE OBRAS COM DINHEIRO PÚBLICO

A Cia. Docas de Santos nadava com vento e maré a favor. A dita-
dura civil-militar recompensava a ativa participação da família Guinle e 
suas empresas no Ipes e na preparação e consolidação do golpe de Estado. 
Mesmo assim, a empresa queria mais como se vê no Relatório da Direto-
ria referente ao ano de 1965, publicado no início de 1966: 

Durante o exercício em exame, a única obra de vulto realizada no porto de 
Santos foi a instalação para embarque mecânico de milho a granel, como 
veremos adiante. Não obstantes seus esforços, continua esta Concessionária 
impossibilitada de executar as indispensáveis e urgentes obras de expansão do 
porto, praticamente paralisadas desde 1958.
Todos os planos de expansão do porto, estudados com a devida antecedência 
desde 1950, mostravam que o problema fundamental que se apresentaria no 
futuro imediato, era o trafego de granéis, tanto sólidos como líquidos. 
Assim, em fins de 1953, terminou-se a construção de 919 metros de cais 
no Saboó, com o objetivo de destiná-lo exclusivamente à movimentação de 
sólidos a granel (com exclusão do trigo).
Para os líquidos a granel, entre os quais avultava o óleo cru para abastecimen-
to das duas refinarias, cuja atividade industrial iniciou-se em 1954, projetou 
esta Concessionária terminal próprio. As obras e instalações desse terminal, 
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inclusive dragagem do canal exterior da barra para – 13,50m de profundida-
de, deveriam ter sido concluídas em 1958.
Em relatórios anteriores, já narramos as vicissitudes ocorridas na execução 
desse projeto, aprovado pelo Ministério de Viação e Obras Públicas e objeto 
de contrato então assinado por esta empresa. Não voltaremos ao assunto, 
que passou à exclusiva responsabilidade das autoridades competentes, a quem 
temos alertado constantemente, chamando sua atenção para a importância 
do problema em relação ao porto de Santos. É de lamentar, contudo, que 
ele permaneça sem solução desde 1958, já tendo acarretado, e em vias de 
acarretar para o futuro, vultuosos prejuízos para a economia nacional, muito 
particularmente para os usuários do porto de Santos. Isto porque as deficiên-
cias atuais do porto, que tem ocasionado repetidos congestionamentos, não 
teriam existido se o terminal de Conceiçãozinha estivesse concluído e operan-
do desde 1958 como projetado e contratado. Essas deficiências não poderão 
ser sanadas enquanto os 919 metros do cais do Saboó não forem liberados 
para atender exclusivamente o tráfego de sólidos a granel. 
Mais flagrantes se tornam essas deficiências se considerarmos os esforços e as 
enérgicas providências tomadas pelo Governo no sentido de racionalizar o re-
gime de trabalho nos portos, aumentando sua eficiência mediante a implan-
tação de critério econômico. Assim, as disposições do Decreto n° 54.420/65, 
que declarou nulos os Acordos de 1962 e 1963, firmados diretamente entre 
o Governo Federal e a Federação Nacional dos Portuários, e a política salarial 
consubstanciada no Decreto n° 54.018/64 permitiram considerável diminui-
ção do ônus suportado pelos usuários do porto de Santos. Em consequência, 
foi possível, no decorrer do exercício, suprimir a cobrança de adicional transi-
tório de 10% e outros às taxas das tarifas, cujos atos constam deste relatório. 
Da supressão desses diferentes adicionais resultou, no exercício, redução glo-
bal de 33% para os usuários do porto. Este fato merece todo destaque, pois 
desconhecemos qualquer outro serviço ou mercadoria, cujos preços tenham 
sido reduzidos em tal vulto no ano de 1965. A promulgação da Lei n° 4.860 
de 26 de novembro de 1965 dará ensejo a profundas modificações no ser-
viço portuário, permitindo a esta concessionária dar melhor atendimento 
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aos usuários do porto, em condições econômicas e trabalho continuo, pela 
implantação de 2 períodos normais de trabalho, das 7 às 17, com eventual 
prorrogação até às 19, e duas horas para refeição, no período diurno; e das 19 
às 4 horas com prorrogação eventual até às 6, ou em casos excepcionais até às 
7 horas da manhã, com 1 hora para refeição, no período noturno.
Aguardamos, confiantes, que as autoridades competentes permitam a 
esta Concessionária a execução de obras que lhe possibilitem resolver o 
problema crucial dos granéis.33

33. COMPANHIA DOCAS DE SANTOS. Relatório da Diretoria, 1965. p. 3-5
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O jornal A Tribuna (Santos) de 26.06.1964, informou que o IPM do Porto de Santos continuava 
seu trabalho na sala do Departamento Pessoal das Docas. O documento acima relata que o 
trabalhador mencionado “consta da relação de empregados da Cia. Docas de Santos de ideologia 
comunista, envolvido em atos subversivos, greve e piquetes”. Essa lista foi elaborada seguramente 
como parte do IPM alocado na sala do engenheiro Saulo Pires Vianna. Fonte: ARQUIVO NACIONAL. 
Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -BR_AN_BSB_PA_001_022, p. 142.
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Capa de um extenso material da Cia. Docas de Santos, o qual foi enviado ao encarregado do IPM.  
Fonte: Museu do Porto de Santos. Documentos de José Menezes Berenguer: Notas sobre o Inquérito Policial 
Militar para apuração das causas da operação tartaruga em face do relatório apresentado pelo encarregado do 
referido inquérito.
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A Cia. Docas de Santos reconhece que houve supressão ou redução de direitos dos trabalhadores.
Fonte: Museu do Porto de Santos. Documentos de José Menezes Berenguer: Notas sobre o Inquérito Policial 
Militar para apuração das causas da operação tartaruga em face do relatório apresentado pelo encarregado do 
referido inquérito.
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(continuação da página anterior)
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Antônio Bispo dos Santos, foi nomeado interventor do Sindicato dos Operários Portuários, e 
anteriormente havia sido militante do PCB, porém no mesmo período em que foi militante do PCB, 
participou de um evento da extrema direita nos EUA. Assim, quando assumiu como interventor Antônio 
Bispo dos Santos negociou o Acordo Coletivo de Trabalho de 1965, que retirou inúmeros direitos 
dos trabalhadores. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -ASP_
ACE_7951_81. Distrito Federal/Brasília, p. 3.
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A imagem é capa do conjunto de documentos relacionados ao CCT (Contrato Coletivo de Trabalho) em que a 
negociação foi instalada na Capitania dos Portos e conduzida pelo Conselho Regional do Trabalho Marítimo, o 
qual era presidido pelo então capitão de mar e guerra Roberto Coutinho Coimbra. A Cia. Docas de Santos estava 
representada por José Menezes Berenguer, inspetor-geral, e por Saulo Pires Vianna, chefe da Divisão de Pessoal 
Os representantes dos trabalhadores na negociação eram os interventores impostos pelo governo ditatorial.
Fonte: MUSEU DO PORTO DE SANTOS. Documentos de José Menezes Berenguer, Atas das Reuniões promovidas 
pela DTM para discussão da CCT. 
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José Menezes Berenguer pergunta ao delegado do Trabalho Marítimo quais cláusulas poderiam ser alteradas. O 
delegado do Trabalho Marítimo responde: todas!
Fonte: MUSEU do PORTO DE SANTOS. Documentos de José Menezes Berenguer, Atas das Reuniões promovidas 
pela DTM para discussão da CCT.
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O interventor do Sindicato dos Motoristas de Guindastes pergunta se a revisão seria realizada somente nos contratos 
de 1962 e 1963. Então, o Delegado de Trabalho Marítimo responde mais uma vez: “todos!”. Assim, por consequência, 
após tais medidas, os trabalhadores perderam as conquistas vigentes desde 1937, no Estado Novo getulista, não se 
recompondo até os dias atuais. Fonte: MUSEU DO PORTO DE SANTOS. Documentos de José Menezes Berenguer, Atas 
das Reuniões promovidas pela DTM para discussão da CCT.
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Os acionistas da Cia. Docas de Santos receberam 
boas notícias do Relatório de Diretoria referente ao 
ano fiscal de 1965.
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Os acionistas foram informados que os custos operacionais foram reduzidos em 33% – aumentando a rentabilidade 
do capital – e mais, esperavam que a ditadura civil-militar que eles tinham incentivado e apoiado liberasse verbas 
para a expansão portuária.
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A PRIMEIRA TENTATIVA DE RESISTÊNCIA

Fonte: A Tribuna (Santos) 19.01.1966, p. 6.
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CAPÍTULO IX

OPERAÇÃO TARTARUGA: 
A PRIMEIRA TENTATIVA DE RESISTÊNCIA

Mesmo na noite mais triste,
Em tempo de servidão,
Há alguém que resiste,

Há sempre alguém que diz não
Manuel Alegre

1966: OPERAÇÃO TARTARUGA: CONTRA O GOVERNO,
A CIA. DOCAS DE SANTOS E OS DIRIGENTES SINDICAIS

No dia 29 de novembro de 1965 foi publicada no Diário Oficial 
da União a Lei n° 4.8601, dispondo sobre o regime de trabalho nos portos 
organizados. Foi o segundo grande ataque às conquistas históricas dos 
trabalhadores portuários. O primeiro grande ataque, no caso de Santos, 
foi o Decreto n° 56.420, de 04 e junho de 1965, que declarou a nulidade 
dos acordos firmados em 1962 e 1963.

A ditadura civil-militar impunha as regras, a Cia. Docas de Santos 
navegava com vento e maré a favor e os trabalhadores sabiam que sua 

1. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, Seção I, Parte I, de 29.11.1965, p. 12.073.
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organização sindical tinha sido esfacelada, seus dirigentes presos ou perse-
guidos e mesmo assim, os portuários souberam reagir. Não com as greves 
de antes, mas com uma bem orquestrada Operação Tartaruga. O que 
levou esses trabalhadores a reagir? Vejamos a insuspeita opinião de José 
Menezes Berenguer, inspetor-geral da Cia. Docas de Santos. 

O descontentamento gerado no seio dos nossos empregados foi motivado 
pela supressão ou redução de várias vantagens concedidas por decisões de 
governo, acordos e convenções anteriores, obtidas sob imposições sindi-
cais, às vezes com ameaça de greve ou mesmo deflagrando-a. 
A perda dessas vantagens iniciou-se com a promulgação do Decreto n° 
56.420, de 4 de junho de 1965, que declarou nulos os acordos de 18 de 
outubro de 1962 e 21 de agosto de 1963, celebrados entre o Governo 
Federal e a Federação Nacional dos Portuários, postos em execução, no 
porto de Santos, por força das Portarias n° 719, de 29 de outubro de 1962 
e B-34, de 10 de setembro de 1963.
A própria lei que rege a política salarial – Lei n° 4.725, de 13 de julho de 
1965 – é sabidamente fonte de descontentamento geral e, especialmente, 
os portuários de Santos julgam-na prejudicial aos seus interesses, existindo 
atualmente, em trânsito na Justiça do Trabalho, dissídios coletivos de na-
tureza jurídica e econômica instaurados contra o porcentual de aumento 
concedido a partir de janeiro do corrente ano. 
A Lei n° 4.860/65 aumentou esse descontentamento, com a alteração do 
horário de trabalho, que passou a ser executado em dois períodos normais 
de 8 horas, um diurno e outro noturno, com as prorrogações previstas na 
própria lei. Em consequência desse novo horário e do revezamento sema-
nal instituído, perderam os trabalhadores elevados percentuais dos serviços 
extraordinários que se iniciavam às 19 horas e tiveram a remuneração des-
ses serviços restringidas aos percentuais estipulados na citada lei.2

2. MUSEU DO PORTO DE SANTOS. Documentos de José Menezes Berenguer, Notas sobre o Inquérito Policial Mili-
tar para apuração das causas da “Operação Tartaruga” em face do relatório apresentado pelo encarregado do IPM, pp. 6-7.
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No dia 01 de janeiro de 1966, o Conselho Nacional de Política 
Salarial determinou um aumento de 26% e mais uma Gratificação In-
dividual de Produtividade a ser paga a partir de 01 de março de 1966. 
Mesmo assim, o ganho mensal médio dos trabalhadores de capatazia 
caiu de CR$ 290.533,00 para CR$ 271.698,00, como é possível veri-
ficar no Quadro 1.

Quadro 1: Resumo das folhas de pagamento dos trabalhadores de carga e descarga 
da Cia. Docas de Santos3

MESES TOTAL PAGO

QUANTIDADE DE 
TRABALHADORES 

DE CARGA E 
DESCARGA

GANHO MÉDIO

Mensal Por período

Janeiro/1965 707.426.064 2.821 250.771 271.066

Fevereiro/1965 682.322.629 2.814 242.474

Março/1965 753.441.727 2.795 269.567

Abril/1965 739.099.055 2.777 266.150

Maio/1965 828.881.286 2.766 299.667

Junho/1965 812.616.127 2.729 297.770

Julho/1965 850.675.710 2.702 314.831 290.553

Agosto/1965 777.996.590 2.696 288.574

Setembro/1965 742.214.770 2.652 279.869

Outubro/1965 740.800.161 2.647 279.864

Novembro/1965 770.828.780 2.623 293.872

Dezembro/1965 745.846.778 2.605 286.313

Janeiro/1966 655.366.139 2.579 254.116 271.698

Fevereiro/1966 617.598.466 2.525 244.593

Março/1966 704.016.947 2.495 282.171

Abril/1966 701.219.575 2.452 285.978

Maio/1966 704.590.350 2.416 291.635

3. MUSEU DO PORTO DE SANTOS. Documentos de José Menezes Berenguer, Notas sobre o Inquérito 
Policial Militar para apuração das causas da “operação tartaruga” em face do relatório apresentado pelo encarre-
gado do IPM, Anexo n° 14.
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A redução salarial, que apontamos acima, o ritmo de trabalho ex-
tenuante imposto pela pressão da Cia. Docas de Santos e de seus capatazes 
e a jornada de trabalho noturna com rodízio semanal foram o fermento 
para a Operação Tartaruga.

A Lei n° 4.860 foi aprovada no dia 29 de novembro de 1965 para ser 
aplicada a partir do dia 05 de janeiro de 1966. Descontando-se os domingos 
e os feriados relativos ao natal e ao ano novo, veremos que a lei foi aprovada 
sem discussão com os trabalhadores e para aplicação imediata. Os traba-
lhadores sabiam que além de perder os adicionais de horas extras de 70% a 
290% conquistados em 1937, trabalhariam numa jornada maior, passando 
de 44 para 48 horas semanais. Passariam a trabalhar em regime de reveza-
mento e, como se isso fosse pouco, teriam reduzidos seus ganhos salariais. 

A histórica rebeldia dos portuários, que, aliás, tinha-se acentuado 
entre os anos 1960 e parte de 1964, já tinha cedido muito depois do golpe 
de Estado. Chegaram ao seu limite. Até o Sr. inspetor-geral, José Menezes 
Berenguer, reconhecia a rebeldia:

(…) difícil seria prepararmos psicologicamente o nosso pessoal para aceitar a 
redução do ganho e a mudanças das condições de trabalho arraigadas há longos 
anos, embora perfeitamente justas e necessárias. Isto só seria possível se aten-
didos os desejos portuários, restituindo-lhes, de qualquer forma, o ganho que 
percebiam, inclusive restabelecendo o antigo horário e regime de trabalho...4

TRABALHADORES VÃO À LUTA CONTRA O GOVERNO, 
OS PATRÕES E A DIREÇÃO SINDICAL

O novo horário de trabalho foi imposto no dia 05 de janeiro e 
no mesmo dia começou a Operação Tartaruga conforme denunciam os 
exportadores de banana:

4. MUSEU DO PORTO DE SANTOS. Documentos de José Menezes Berenguer. Notas sobre o Inquérito 
Policial Militar para apuração das causas da “operação tartaruga” em face do relatório apresentado pelo encarre-
gado do IPM. p. 8. 
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Operação tartaruga prejudica embarques de banana

Exportadores de banana vêem (sic) com receio o desencadeamento da 
Operação Tartaruga pelos operários portuários, encetada ontem.
A operação tartaruga foi iniciada como protesto dos trabalhadores portuá-
rios contra as medidas impostas pelo Ministério da Viação, que institui 
duas jornadas diárias e o restabelecimento das 8 horas de serviço.
Embarques que poderiam ser efetuados normalmente em 36 horas só foram 
concluídos em um período de 48 horas. É evidente que isso obrigará vários 
navios a deixarem o porto antes de receber o carregamento.5

A Operação Tartaruga foi fortalecendo-se e isso provocou alvoroço 
entre os políticos locais. O prefeito Silvio Fernandes Lopes, junto com o 
Presidente da Câmara Municipal e alguns dirigentes sindicais, foi ao Rio 
de Janeiro, tentar uma negociação com o Conselho de Segurança Nacional. 

Ainda que, reprimidos e com suas organizações sindicais sob in-
tervenção, os trabalhadores e sua Operação Tartaruga impunham medo 
e respeito.

Conversações na GB processam-se sob o maior sigilo

Praticamente nada se pode apurar com respeito às atividades exercidas hoje, 
nesta capital, pela comissão encabeçada pelo Sr. Silvio Fernandes Lopes, pre-
feito de Santos, que aqui veio tratar de assuntos ligados aos portuários de seu 
município.
No período da tarde, entretanto, o Sr. Silvio Fernandes Lopes não compareceu 
à sede do Conselho de Segurança Nacional, acreditando-se, por outro lado, 

que a entrevista tenha-se realizado em outro local, dentro do maior sigilo.6

No dia 16, domingo, mais de dez dias depois de começada a 
Operação Tartaruga, os sindicatos, agora dirigidos por sindicalistas com-

5. A TRIBUNA. Santos, 06.01.1966, p. 24.
6. A TRIBUNA. Santos, 13.01.1966, p. 8.
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prometidos com a empresa e com a ditadura civil-militar, por fim con-
vocaram assembleias. Estas foram concorridas e muito radicalizadas. No 
Sindicato dos Operários Portuários, o presidente Antônio Bispo dos San-
tos falou por mais de uma hora e não convenceu os trabalhadores que 
lutavam e queriam seguir lutando. Os dirigentes sindicais assustavam os 
trabalhadores com a possibilidade de o governo editar um Ato Comple-
mentar aos Atos Institucionais e piorar a situação! No limite, propunham 
pedir ajuda ao cardeal Agnello Rossi e, se isso não resolvesse, ir falar até 
com o papa Paulo VI. Tudo, menos continuar a mobilização. Até luz 
faltou durante a movimentada assembleia. Por fim, propuseram instaurar 
dissídio coletivo. Os trabalhadores continuaram mobilizados.

Como as assembleias dos quatro sindicatos da Cia. Docas de San-
tos não conseguiram frear o ímpeto dos trabalhadores, na segunda-feira 
os dirigentes sindicais foram chamados à Capitania dos Portos. A coluna 
“Pequenas Notas” de A Tribuna, assim comentou:

(…) Conseguimos apurar que o capitão dos portos declarou aos líderes 
sindicais que se encontra autorizado, pelas autoridades superiores, a ado-
tar, desde hoje, caso necessárias, medidas drásticas para assegurar o fun-
cionamento completo e integral de todos os serviços do porto nos mais 
diversos setores. 
Essas “medidas drásticas”, anunciadas com ênfase, incluiriam até mesmo 
a demissão em massa de empregados, caso alguns destes persistam no re-
gime do “corpo mole”, levado a efeito a partir do dia em que foi adotado 
o novo horário. Os dirigentes sindicais teriam prometido ao comandante 
Chamoun a colaboração das respectivas entidades no sentido de se evitar 
que as providências extremas venham a ser empregadas.7

Os trabalhadores enfrentavam uma Santa Aliança contra seus in-
teresses. Na nota anterior lemos que os dirigentes sindicais tinham “pro-

7. A TRIBUNA. Santos, 18.01.1966, p. 6. 
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metido ao comandante Chamoun a colaboração das respectivas entida-
des”. A Cia. Docas de Santos também se comprometia com a repressão 
aos trabalhadores: 

Verificado o fato e na impossibilidade de aplicarmos medidas punitivas ime-
diatas, por se tratar de ação generalizada, trocamos ideias com o Sr. Capitão 
dos Portos quanto às medidas urgentes a serem tomadas e sugerimos a apli-
cação do Art. 14 do Ato Institucional n° -2, para suspensão da estabilidade 
de todos os empregados e para permitir ao Conselho de Segurança Nacional 
determinar a demissão sumária daqueles que, em inquéritos parciais e rápi-
dos, fossem enquadrados como responsáveis pela situação reinante.8

A Santa Aliança envolvendo a ditadura civil-militar, a Cia. Do-
cas de Santos e os dirigentes sindicais não é uma figura retórica, é uma 
constatação, presente nos documentos e jornais da época. A empresa, tal 
como o capitão dos Portos, pressionava os dirigentes sindicais, e estes, em 
vez de se apoiarem na disposição de luta dos trabalhadores, confabulavam 
com os algozes.

Também nossa Diretoria, sabendo das Assembleias Gerais convocadas 
pelos Sindicatos para o dia 21, mandou-nos fazer apelo às Diretorias dos 
Sindicatos, no sentido de que alertassem os seus associados quanto à gra-
vidade do ato que estavam praticando, pois estariam sujeitos a enqua-
dramento na Lei de Segurança Nacional, por se tratar de ato repulsivo à 
Lei 4.860 e por constituir sabotagem, e também para que retornassem ao 
ritmo normal de trabalho, o que fizemos em reunião convocada por nós 
no escritório da Inspetoria Geral, no mesmo dia 21.9

8. MUSEU DO PORTO DE SANTOS. Documentos de José Menezes Berenguer, Notas sobre o Inquérito 
Policial Militar para apuração das causas da “operação tartaruga” em face do relatório apresentado pelo encarre-
gado do IPM, pp. 10-11.
9. MUSEU DO PORTO DE SANTOS. Documentos de José Menezes Berenguer, Notas sobre o Inquérito 
Policial Militar para apuração das causas da “operação tartaruga” em face do relatório apresentado pelo encarre-
gado do IPM, p. 11. 
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A reunião na Capitania dos Portos foi na segunda-feira e a amea-
ça de medidas drásticas se consumou na terça-feira, dia 18 de janeiro de 
1966, com a ocupação do porto pelos fuzileiros navais. 

Fuzileiros no cais: prevenção

A faixa do cais amanheceu guarnecida, ontem, por fuzileiros navais, 
fortemente armados, conforme determinação da Capitania dos Portos 
nesse sentido. O policiamento ostensivo, executado por diversos pelo-
tões de fuzileiros, foi distribuído pelas faixas interna e externa do porto, 
com incidência mais forte nos locais considerados de maior importância, 
como sejam a central telefônica, as subestações abaixadoras, os silos e as 
oficinas. 

Dirigentes

Os dirigentes dos sindicatos ligados ao cais escusaram-se, por seu turno, 
de fazer mais declarações a respeito. Quase todos, porém, receberam a 
situação tranquilamente, indicando que, se não tinham conhecimento 
total da providência específica ontem adotada, pelos menos aguardavam 
alguma outra coisa.10

A presença dos fuzileiros navais foi um tiro no escuro, literalmente. 
Ficaram dois dias e tiveram que sair. Segundo o jornal A Tribuna:

O que se diz: a retirada dos fuzileiros, da orla do cais, deveu-se principal-
mente ao incidente ocorrido na madrugada de anteontem, quando um 
disparo acidental de metralhadora atingiu dois militares que ali executa-
vam o policiamento. Em vista disso, e para evitar outras interpretações 
sobre o caso, a Capitania teria decidido pelo afastamento dos fuzileiros 
da faixa portuária.11

10. A TRIBUNA. Santos, 19.01.1966, p. 6. 
11. A TRIBUNA. Santos, 22.01.1966, p. 6. 
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A presença dos fuzileiros navais, além de não conseguir coibir a 
Operação Tartaruga, quase provocou uma tragédia. O governo, mesmo 
assim, não desistia. 

O Ministro Juarez Távora, da Viação, esteve hoje com o presidente da 
República, acompanhado do Ministro do Trabalho, Sr. Peracchi Barcelos, 
para tratar, ao que declarou, da situação criada no porto de Santos, por 
causa dos novos horários de trabalho. 
Disse o titular da Viação, ao se retirar, que o governo está fazendo tudo 
para evitar a adoção de medidas drásticas contra o movimento dos por-
tuários. Porém – asseverou – não está fora de hipótese a possibilidade de 
intervenção naquele porto, em São Paulo.12

Na semana que começou no dia 24.01.1966, a Operação Tartaru-
ga seguia a todo vapor. As autoridades, a empresa e dirigentes sindicais se 
descabelavam na busca de uma solução que convencesse os trabalhadores 
a aceitar o aumento da jornada de trabalho e redução dos seus salários. A 
temperatura da luta subia. 

A entrevista coletiva que o capitão dos portos concedeu ontem à tarde 
não trouxe qualquer luz sobre a situação do cais. Houve, tão somente, a 
promessa de que fatos novos iriam ocorrer durante esta semana, fatos que 
ninguém sabe de que natureza sejam. As coisas continuam, portanto, no 
mesmo compasso de expectativa. 
Enquanto isso se registra, percebe-se que a preocupação maior das autori-
dades é no sentido de ser alcançada a completa normalização dos serviços 
no porto, onde a produtividade caiu de forma assustadora nos últimos 
dias. A esse respeito, o comandante Hedno Vianna Chamoun foi enfático 
e categórico: A normalização tem que ser urgente.13

12. A TRIBUNA. Santos, 22.01.1966, capa.
13. A TRIBUNA. Santos, 25.01.1965, p. 6.
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A Santa Aliança constituída pelas autoridades do Estado brasileiro, a 
Cia. Docas de Santos e os dirigentes sindicais não teve forças suficientes para 
derrotar a Operação Tartaruga dos valorosos trabalhadores de capatazia do 
Porto de Santos. Foi preciso pedir reforço. Entrou em cena o Decreto-Lei n° 
3, de 27 de janeiro de 1966, assinado por ninguém menos que o Marechal 
Humberto de Alencar Castelo Branco, o ditador de plantão. 

Pelo Decreto-Lei n° 3, os trabalhadores poderiam ser enquadra-
dos na Lei de Segurança Nacional pelo simples fato de lutarem em de-
fesa de seus direitos trabalhistas, como no caso do aumento da jornada 
de trabalho e a redução salarial, que motivou a Operação Tartaruga. 

Art. 11. Será considerado atentatório à segurança nacional, afora outros 
casos definidos em lei:
a) Instigar, preparar, dirigir ou ajudar a paralisação de serviços públicos 
concedidos ou não ou de abastecimento;
b) Instigar, publicamente ou não, desobediência coletiva ao cumprimento 
de lei de ordem pública.

Uma nova forma repressiva surgia no cais com a promulgação do 
referido decreto. A Guarda Portuária, até então responsável pela segurança 
física das instalações portuárias, adquiria um novo papel ao ser subordinada 
à Capitania dos Portos. A partir dessa medida, a Guarda Portuária passou 
a contratar ex-militares que vinham de dentro dos quartéis imbuídos das 
linhas básicas da chamada Doutrina de Segurança Nacional.  

O Decreto-Lei n°3 concede outro papel à Guarda Portuária, o de 
velar contra aqueles que reclamassem por seus direitos, ainda que fossem 
legítimos. O Artigo 9º definia que:

As guardas portuárias, como forças de policiamento, ficam subordinadas 
aos capitães dos portos, vedada aos seus integrantes toda e qualquer vincu-
lação ou atividade de caráter sindical.
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Pouco a pouco a Operação-Tartaruga, que enfrentou a Santa 
Aliança, sem direção e isolada, foi perdendo força. Extinguiu-se pelo iso-
lamento de sua luta. Como sempre, os trabalhadores santistas estiveram 
à frente de seu tempo. Somente em 1967 começou um pequeno ciclo de 
lutas de trabalhadores e que chegou ao ápice com a derrota das greves de 
Osasco e Contagem, em 1968. Começavam os tempos do AI-5, endure-
cendo, ainda mais, o regime.

A ocupação do porto por parte 
dos fuzileiros navais quase termina 
em tragédia, pois um tiro acidental 
atingiu dois militares.
Fonte: A Tribuna (Santos) 
22.01.1966, p. 6
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A própria Cia. Docas de Santos reconhece que houve perdas e estas geraram descontentamento e, como 
consequênci,a ocasionou a própria Operação Tartaruga. Fonte: MUSEU do PORTO DE SANTOS. Documentos 
de José Menezes Berenguer, Notas sobre o Inquérito Policial Militar para apuração das causas da “operação 
tartaruga” em face do relatório apresentado pelo encarregado do IPM, pp. 6-7.
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Idem. Fonte: MUSEU do PORTO DE SANTOS. Documentos de José Menezes Berenguer, Notas 
sobre o Inquérito Policial Militar para apuração das causas da “operação tartaruga” em face do 
relatório apresentado pelo encarregado do IPM, pp. 6-7.
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E NOVAS FORMAS REPRESSIVAS

Denúncia do deputado Marcelo Gato 
contra as ações de violência da Divisão de 
Vigilância e Informações da Cia. Docas de 
Santos. Fonte: Arquivo do MTB Brasília
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CAPÍTULO X

CONSOLIDAÇÃO DO GOLPE 
E NOVAS FORMAS REPRESSIVAS

A PARTIR DE 1968, A CORDA QUE JÁ ESTAVA NO PESCOÇO 
TAMBÉM PODE SERVIR DE CHICOTE

A partir da promulgação do Ato Institucional n° 5, no dia 13 de 
dezembro de 1968, aprofundou-se o ciclo repressivo e ao mesmo tempo 
se ampliou seu raio de ação. Com a desculpa de combate ao terrorismo, 
sua ação se estendeu a todos os trabalhadores. Se antes era contra os diri-
gentes sindicais e políticos da classe trabalhadora, agora se ampliava aos 
trabalhadores sem participação sindical ou política que se indignassem e 
se rebelassem contra as péssimas condições de vida e trabalho. 

Neste país, hoje, existe uma classe que após conquistar o poder, não o 
mantém, tendo como símbolo a corda. O símbolo foi, hoje, transformado 
no chicote. Essa classe não apenas absorveu para si própria a tarefa de pro-
prietária das decisões, a tarefa de, à revelia de toda a Nação, decidir por ela 
os rumos que o país deva tomar, mas entendeu que para fazê-lo deveria o 
seu poderio com chicote na mão.1

1. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -INQUÉRITO PO-
LICIAL MILITAR 865, 29 de abril de 1969 – frase atribuída ao deputado federal cassado Mario Covas Jr. 
-BR_DFANBSB_AAJ_IPM_0865_d. Distrito Federal/Brasília, p. 34.
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A Santa Aliança comandada pela Cia. Docas de Santos, a dita-
dura civil militar e os interventores sindicais, tinha conquistado uma 
importante ajuda com a transformação da Guarda Portuária, antes di-
rigida pela companhia, agora pela Capitania dos Portos. Vários guar-
das foram contratados por suas vinculações com as forças repressivas. 
A repressão tinha chegado ao dia a dia do trabalhador comum e com 
isso o medo aumentou. Nesse clima de medo, aumentou a exploração 
dos trabalhadores e sua exposição aos riscos. Os acidentes de trabalho 
atingiram números assustadores se comparados com a média brasilei-
ra de acidentes. É bom lembrar que, nesse mesmo período, o Brasil 
foi considerado campeão mundial de acidentes. Mesmo assim, a Cia. 
Docas de Santos superaram a média nacional. O próprio presidente-
-ditador Ernesto Geisel, ao se referir às estatísticas de acidentes no país, 
afirmava: “sabidamente muito mais que insatisfatórias, se não mesmo 
vexatórias”2.

Quadro 1: Brasil e Cia. Docas de Santos – Número de trabalhadores e porcentagem 
de empregados acidentados – 1970/1975

ANO

BRASIL CIA. DOCAS DE SANTOS

N° de 
trabalhadores

N° de 
acidentes

% 
Empregados 
acidentados

N° de 
trabalhadores

N° de 
acidentes

% 
Empregados 
acidentados

1970 7.284.022 1.220.111 17 11.421 2.513 22

1971 7.649.848 1.308.335 17 11.235 2.674 24

1972 8.001.377 1.504.732 19 11.877 3.038 26

1973 10.956.856 1.632.696 15 13.015 3.957 30

1974 11.537.024 1.796.761 16 16.287 7.141 44

1975 12.996.796 1.916.187 15 14.548 4.768 33

Fonte: Boletim Informativo da Fundação Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho (Fun-
dacentro). São Paulo, vol. 7, n° 74, fevereiro de 1976, e vol. 7, n° 79, junho de 1976; Dr. Zelnor Paiva 
de Magalhães. A Prevenção dos Riscos Profissionais no Trabalho Portuário. Trabalho apresentado no XVII 
CONPAT (Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho), de 1 a 4 de outubro de 1978, Cia. 
Docas de Santos.

2. FUNDACENTRO. Boletim Informativo. São Paulo, Vol. 5, out 1974, nº 58, p. 1.
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Nos anos 70 do século passado, o terror matava nos porões da dita-
dura, também matava por acidentes de trabalho, na beira do cais, em Santos.

1975: UM FANTASMA RONDA O CAIS

En la lucha social también los grandes rios
nacen de los pequeños ojos de agua

caminan mucho y crecen
hasta llegar al mar.

Roque Dalton

Já se haviam passado mais de dez anos do golpe de Estado e um 
fantasma ainda rondava o porto. O fantasma, que assustava patrões e mi-
litares, era a volta do período de reivindicações e lutas. 

Aparentemente o porto de Santos vivia certa tranquilidade na me-
dida em que os dirigentes sindicais foram afastados e substituídos por 
dirigentes dóceis, e os militantes do Partido Comunista Brasileiro (PCB)
estavam na defensiva. 

A essa situação, soma-se o fato de que entre 1973 e 1975 foi de-
sencadeada a operação repressiva conhecida como Operação Radar, que 
tinha como objetivo localizar e desarticular a infraestrutura do jornal Voz 
Operária, porta-voz oficial do PCB. Nessa operação foram mortos, segun-
do a Comissão Nacional da Verdade, 19 militantes, dos quais 11 estão 
desaparecidos. O tentáculo da repressão provocou a prisão e a tortura de 
diversos militantes do PCB na Baixada Santista.

Mesmo com todo o controle dos sindicatos que estavam nas mãos 
de dirigentes sempre dispostos a negociar e com o PCB em total desar-
ticulação em função da repressão, a ditadura civil-militar tremia com a 
possibilidade da volta dos portuários à luta. 

E havia razões para esse temor. Tudo começou com uma carta 
dirigida ao secretário do Trabalho do Estado de São Paulo, Jorge Maluly 
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Netto, enviada pelo Sindicato dos Operários nos Serviços Portuários de 
Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão e que contou com a adesão e a 
assinatura dos outros três sindicatos vinculados à capatazia no porto, isto 
é, funcionários da Cia. Docas de Santos. Poderíamos dizer que a carta, as-
sinada no dia 26 de março de 1975, 11 anos depois do golpe civil-militar, 
reabria a ferida, se é que algum dia ela foi cicatrizada.

O começo foi a posse de Maluly Netto no cargo de secretário 
do Trabalho, no governo de Paulo Egydio Martins. Como era de praxe 
na época da ditadura, os dirigentes sindicais participavam de todos os 
atos convocados pelo ditador de plantão e seus subordinados. Ali bus-
cavam, sem lutas, sem “baderna”, conseguir alguma migalha do grande 
banquete. 

Conforme solicitação de V. Exa., na presença do Exmo. Sr. Prefeito Mu-
nicipal, de Santos, Dr. Antônio Manoel de Carvalho, e do Secretário de 
Assuntos Jurídicos da Prefeitura Municipal de Santos, Dr. Eraldo Aurélio 
Franzese, por ocasião da posse de V. Exa. no honroso Cargo de Secretário 
do Trabalho do Estado de São Paulo, os Sindicatos abaixo assinados, todos 
vinculados à Companhia Docas de Santos, vêm respeitosamente expor a 
V. Exa. os seguintes fatos.3

A carta terminava no mesmo tom:

Na certeza de havermos prestado as informações necessárias para que V. 
Exa. se situe com relação aos problemas dos empregados da Companhia 
Docas de Santos, representados pelos Sindicatos abaixo assinados, augu-
rando feliz gestão e esperando contar com a boa vontade de V. Exa. no que 
for possível, subscrevemo-nos.4

3. O conjunto dos documentos relacionados a esta denúncia foi encontrado no Arquivo do MINISTÉRIO 
DO TRABALHO, Brasília, caixa nº 1742, pasta 4, p. 3. 
4. Ibidem, p. 9.
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As reivindicações contidas na carta enviada ao secretário Estadual 
do Trabalho estavam relacionadas aos desdobramentos da criação do regi-
me de trabalho imposto em 1966, o qual motivou a Operação Tartaruga. 
As reivindicações estavam divididas em dois blocos: a) normas legais que 
os sindicatos entendem que a Cia. Docas de Santos não está cumprindo; 
b) reivindicações que estão sendo pleiteadas pela categoria. 

As normas legais que os sindicatos entendiam que Cia. Docas 
de Santos não estava cumprindo eram 16. Além delas, havia outras rei-
vindicações4. 

As principais normas legais não cumpridas estavam expressas em 
dois itens, III e IX. 

Item III: 

Artigos 66 e 67 da C.L.T, bem como a Lei 605/49 e os parágrafos 4°e 6° do 
artigo 7° da Lei 4.860/65. Nas jornadas noturnas o empregado larga o ser-
viço às 7:00 horas da manhã de domingo e com transpasse para a jornada 
diurna deve dar ponto às 7:00 horas da manhã de segunda-feira. A empre-
sa inclui as 11 horas mínimas de descanso consecutivo entre uma e outra 
jornada no repouso semanal. Apesar de já existirem sentenças transitadas 
em julgado, inclusive do Tribunal Pleno, de que o repouso semanal não 
integra nem absorve o período de descanso entre uma e outra jornada de 
trabalho, a empresa não vem cumprindo tal determinação e está obrigando 
o ingresso em juízo de milhares de ações reclamatórias.5

Item IX:

Descanso semanal pela média da remuneração (1/6). Os operários. além 
do salário ordinário, percebem adicional de risco, produção, adicional no-
turno e horas extras. O descanso semanal e os feriados legais são pagos, 
entretanto, na base do salário ordinário. Aliás, cumpre ressaltar que com 
base na forma de remuneração supra mencionada o Tribunal Superior do 

5. Ibidem, p. 4. 
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Trabalho determinou o pagamento das férias e 13° salário pela média da 
remuneração percebida pelo trabalhador durante o ano ou período aqui-
sitivo. Pelas mesmas razões, entendem os Sindicatos que a empresa está 
fraudando a lei no pagamento do descanso semanal e feriados legais.6

O secretário Estadual do Trabalho, Maluly Netto, sabia que a ci-
dade de Santos e o porto eram Área de Segurança Nacional e que ele não 
tinha autonomia para resolver os problemas apresentados pelos trabalha-
dores por intermédio de seus sindicatos. 

Por meio do ofício OF.GS. 140/75, de 03 de abril de 1975, Ma-
luly Netto passa o problema ao ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto, que 
coloca um lembrete em vermelho classificando o problema como urgente7.

Arnaldo Prieto, ministro do Trabalho, também resolveu levar o 
caso adiante. Enviou o ofício ao todo poderoso ministro-chefe da Casa 
Civil, Golbery do Couto e Silva. Afinal ele, Prieto, não estava disposto 
a ser responsabilizado por uma suposta mobilização dos trabalhadores 
portuários. 

Em Parecer L-089, provocado por Exposição de Motivos n° 113, de 1975, de 
Vossa Excelência, a Consultoria Geral da República concluiu por aconselhar 
que se aguardasse orientação judicial para proceder a um disciplinamento, de 
caráter regulamentar e geral, que ponha termo à divergência interpretativa 
entre esse Ministério e o dos Transportes, sobre a remuneração de Portuários. 
Aludido Parecer mereceu aprovação do Senhor Presidente da República, 
restituindo-se a esse Ministério, em 30 de dezembro de 1975, o processo 
PR-6 309/75 (033-c/75), referente ao assunto. 
Em recente decisão, no julgamento da Ação Rescisória n° 12/75, o Plená-
rio do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho estabeleceu interpretação de 
sorte a propiciar que se pacifique a matéria, agora pela via regulamentar.8

6. Ibidem. pp. 5-6. 
7. Ibidem. p. 2.
8. Ibidem.
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Os documentos apresentados e relatados que se relacionam com as 
reivindicações dirigidas ao secretário Estadual do Trabalho, Jorge Maluly 
Netto, são originais e foram encontrados nos arquivos (desordenados) do 
Ministério do Trabalho, em Brasília. Esse conjunto de documentos mostra 
a preocupação com o fantasma das lutas portuárias. A ditadura civil-militar 
e a Cia. Docas de Santos tinham consciência da possibilidade de os traba-
lhadores de capatazia se levantarem por seus direitos. 

Quanto aos trabalhadores, ao que parece, ainda não tinham redesco-
berto suas forças. E mais, ainda não tinham descoberto a dimensão poética 
de sua força, como diria Roque Dalton: “En la lucha social también por la 
semilla se llega al fruto, al árbol, al infinito bosque que el viento hará cantar.”

A MILITARIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TEM NOME: 
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E INVESTIGAÇÃO (DVI)

Na estrutura repressiva montada pelo governo civil-militar, em to-
dos os Ministérios, foram criadas as Divisões de Segurança e Informações 
(DSI) que eram os braços do Serviço Nacional de Informações no interior 
dos órgãos ministeriais. A Cia. Docas de Santos era uma empresa privada, 
concessionária do Porto de Santos, portanto tinha um duplo caráter. Por 
um lado, era privada, por outro, explorava instalações públicas vinculadas 
ao Ministério dos Transportes ou da Viação e Obras Públicas, dependen-
do da denominação que tiveram em distintos governos. 

A Cia. Docas de Santos tinha o seu Departamento de Vigilância e 
Investigação (DVI), que era vinculado à DSI do Ministério dos Transpor-
tes. Diga-se de passagem, a DSI do Ministério dos Transportes, por conta 
das ferrovias e dos próprios portos, era uma das mais organizadas. 

A POLÍCIA PORTUÁRIA E A ORIGEM DO DVI

A Polícia Portuária da Cia. Docas de Santos foi criada ainda no 
governo João Goulart e teve o seu regulamento aprovado pelo Decreto 
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n° 2.034, de 15 de janeiro de 1963. Seu objetivo primordial era vigi-
lância preventiva. 

Art. 3° A Companhia dará à Polícia Portuária uma organização pautada 
nos moldes das polícias de vigilância preventiva, ministrando-lhe as ins-
truções necessárias e exigindo disciplina irrestrita.
O caráter de vigilância preventiva da Polícia Portuária da Cia. Docas de 
Santos fica ainda mais claro quando se discute a sua competência: 
Art. 4° §I – Exercer contínua vigilância à pé, em veículo motorizado, ou 
não, nas faixas interna e externa dos cais a qualquer hora do dia, ou da noi-
te, quer alfandegados, quer não, velando pela fiel guarda e conservação dos 
bens e mercadorias existentes em todas as dependências da Companhia. 
Art. 4° §II – Manter a ordem em todas as dependências da Companhia, 
requisitando, quando necessário, o auxílio da Polícia Civil, da Polícia Ma-
rítima e Aérea ou da Capitania dos Portos.
Art. 4° §III – Entregar os contraventores das leis penais e fiscais, surpreen-
didos nas dependências da Companhia em ato de flagrante delito, à Po-
lícia Civil, à Polícia Marítima e Aérea, ou a Capitania dos Portos, ou à 
Guardamoria da Alfandega de Santos, pedindo a competente abertura de 
inquérito para formação de culpa.

Em caso de pessoa suspeita, o papel da Polícia Portuária da Cia. 
Docas de Santos estava definido no Art. 4° §VI:

Encaminhar qualquer pessoa suspeita que se encontre nas dependências 
da Companhia, à presença do responsável, no momento, pela Polícia Por-
tuária, a fim de aguardar a chegada da Polícia Civil para proceder a revista.

Em síntese, a Polícia Portuária da Cia. Docas de Santos tinha uma 
atuação preventiva, sem poder para interrogar ou revistar o suspeito, se-
gundo o que se lê no Decreto nº 2.034.
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Quando da Operação Tartaruga, o Decreto-Lei n° 3 provocou 
importantes alterações no papel do policiamento da faixa portuária, ins-
tituindo a Guarda Portuária, subordinada ao capitão dos Portos. A Guar-
da Portuária é civil, mantida pela Cia. Docas de Santos, subordinada e 
disciplinada pela Capitania dos Portos. Era a militarização da vigilância 
portuária. 

Art. 9° – As guardas portuárias, como forças de policiamento, ficam subor-
dinadas aos capitães dos Portos, vedada aos seus integrantes toda e qual-
quer vinculação ou atividade de caráter sindical. 
Art. 9° § 2° – A Guarda portuária continuará sendo paga pelos concessio-
nários.

Portanto, se a antiga Polícia Portuária “velava pela fiel guarda e 
conservação dos bens e mercadorias”, agora, com a Guarda Portuária, 
adquiria uma nova dimensão: a dimensão da segurança nacional  subor-
dinada à principal autoridade militar na área portuária.

DEPUTADO FEDERAL MARCELO GATO DENUNCIA 
CLIMA DE TERROR NA CIA. DOCAS DE SANTOS9

No dia 28 de agosto de 1975, o então deputado federal Marcelo 
Gato fez o seguinte pronunciamento na Câmara dos Deputados:

Trago ao conhecimento da Câmara Federal acontecimentos de alta gra-
vidade que vem provocando a intranquilidade, o desassossego e criando 
clima de verdadeiro terror entre os milhares de empregados e trabalhadores 
avulsos da Cia. Docas de Santos.
O responsável por essa situação é o Departamento de Vigilância – DVI – 
da referida companhia que, no cumprimento de suas atribuições de guar-

9. Ibidem.
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da, proteção e vigilância do patrimônio e mercadorias movimentadas pelo 
Porto de Santos, vem constantemente exorbitando de suas funções, ferin-
do leis penais brasileiras e a própria Constituição da República. Referi-me 
a clima de verdadeiro terror implantado junto a estivadores, doqueiros, 
motoristas, conferentes, pessoal de administração etc., enfim, junto aos 
mais de vinte e cinco mil trabalhadores que labutam no cais do porto de 
Santos. Clima de medo e terror não é exagero, pois o Departamento de Vi-
gilância, segundo denúncias, prende, ameaça, humilha, persegue, submete 
a cárcere privado, trabalhadores de todas as categorias profissionais e de 
todos os níveis funcionais. Basta haver a mais leve suspeita sobre qualquer 
trabalhador em casos de extravio, furto ou desaparecimento de mercado-
rias para que o DVI entre em ação com seus métodos ilegais, que estão a 
merecer a intervenção urgente das autoridades do país, de quem esperamos 
as providências cabíveis, pois é preciso definitivamente encerrar os proces-
sos de arbitrariedades desse organismo parapolicial.

Na sequência do seu pronunciamento, o deputado Gato lê a carta 
enviada por um funcionário da Cia. Docas de Santos ao seu superior, o 
superintendente-geral, José Menezes Berenguer, na qual narra em deta-
lhes o que sofreu durante horas e horas nas mãos dos agentes do DVI.

Bastante desgostoso e inconformado com o tratamento a mim dispensa-
do pelo Departamento de Vigilância, convalescente de uma intervenção 
cirúrgica, vítima de monstruosa arbitrariedade, com a devida vênia, ve-
nho à presença de V.Sa. dar a conhecer os fatos ocorridos em 21 e 22 de 
maio p.p.. Às 8 horas do dia 21 de maio p.p., recebi um telefonema do 
Sr. Nelson de Giulio para comparecer à sua Seção, com a finalidade de 
prestar esclarecimentos sobre a descarga do navio Cap San Lorenzo. Lá 
chegando, fui encaminhado ao Sr. Nelson e momentos após adentrou o 
Sr. Ayrton, os quais, em tom agressivo e ameaçador, me transmitiram que 
estava “detido”, porque o Sr. F.M.C. encontrava-se “preso” e tinha conta-
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do tudo, sobre o caso dos tambores e eu era um dos envolvidos. A partir 
deste momento, começou a minha odisséia (sic) que, devido a minha total 
inocência, fico bastante constrangido em dissertá-la, pois, por tudo que 
suportei, foi-me aberta uma ferida psicológica de difícil cicatrização, cujo 
trauma dificilmente apagar-se-á de minha memória. Diante de minha ne-
gatividade na participação de tão vergonhosa ocorrência, iniciou-se a série 
de ameaças: – Não adianta dar uma de espertalhão, são 8 horas e 40 minu-
tos, se você não “abrir” até as 9 horas, dois policiais do 4° Distrito Policial 
virão lhe “ganhar”, e com cinco minutos de “pancada” irá “vomitar” tudo, 
disse o Sr. Ayrton. O Sr. Ayrton afirmou que, através de informações, in-
clusive de pessoas de meu relacionamento e bem querer, era conhecedor 
de minha ilibada honestidade, mas, não adiantava fazer nada, desta vez 
ele me tinha “pego” e me poria na “rua”. Por volta das 11 horas, apesar de 
pressentir que me encontrava sob a dependência de pessoas insensíveis ao 
sofrimento alheio pedi consentimento para telefonar para minha esposa 
para participar-lhes que não teria tempo de buscar minhas filhas no colé-
gio, o que me foi negado não podendo sequer ir ao gabinete sanitário sem 
ser acompanhado por um agente. A seguir, começaram a ser convocadas as 
pessoas que o Departamento de Vigilância julgava envolvidas e, na presen-
ça das mesmas, fui ridicularizado e torturado moral e psicologicamente, na 
tentativa sádica de causar-me terror ou timidez. Com o depoimento dos 
implicados, a despeito de minha total inocência cada vez mais evidenciada, 
a hostilidade não sofria alterações ou melhor, cada vez piorava, sentindo 
que no interrogatório dos prováveis indiciados era provocado o meu su-
posto envolvimento no caso. A seguir, fui retornado à sala que permaneci 
durante todo o tempo. Assim, foram se passando 11 horas de martírio, e 
eu sem me revoltar, sem saber qual era o meu papel naquele drama, sem 
alimento, sem tomar os remédios a mim receitados, serenamente aguentei 
aquele suplício, talvez, satisfeito, porque uma consciência bem formada é 
uma consciência sem dramas e os possíveis conflitos são facilmente resolvi-
dos sem causar abatimentos e angústias no momento, até que por volta das 

Docas Final revisão final.indd   251 30/11/2020   12:08



 |  252  | CIA. DOCAS DE SANTOS  ETERNAMENTE EM BERÇO ESPLÊNDIDO

19 horas foi-me servido um sanduíche acompanhado de um refrigerante 
trazido por um diretor do Sindicato. Às 20 horas, mais ou menos, depois 
de 12 horas enclausurado na condição de “detido” e “incomunicável” no 
Departamento de Vigilância, a minha total inocência era fato tão notório 
que as minhas declarações não foram tomadas a termo, tornando minha 
presença no local injustificável, fui levado ao pátio do prédio, juntamente 
com todos. A seguir, numa cena digna de filme que envolve atividades da 
“máfia”, num Galaxie guiado pelo Sr. Nelson, através de saída estratégica, 
parecendo que eu era um “gangster” de renome internacional, acompa-
nhado de várias pessoas, alguns colegas de serviço, outros que presumo se-
rem policiais, fui conduzido ao 4° Distrito Policial. Lá chegando, trancafia-
ram-me numa fétida cela, como contumaz criminoso, juntamente com os 
demais, na qual permaneci até ser convocado pelo Sr. Delegado. Após 16 
horas de ausência do lar, quando a minha esposa em crise nervosa se prepa-
rava para percorrer hospitais ou locais similares a minha procura, chegou a 
notícia, através de um diretor do sindicato, que parecia que eu me encon-
trava preso no 4° Distrito Policial, aumentando mais a agonia de minha 
esposa e dos 4 filhos menores. Ao receber a notícia, minha esposa confiante 
no marido que tem, partiu para a porta da Delegacia, permanecendo até 
alta madrugada, com esperança de receber-me a qualquer momento, o 
que não aconteceu. Na fétida cela, encarcerado, sem água ou sem qual-
quer espécie de alimento, sendo impedido de prosseguir meu tratamento 
pós-operatório permaneci por 17 horas. Graças a uma deferência do Sr. 
Delegado, por ser convalescente de intervenção cirúrgica, fui o primeiro 
por ele interrogado. Tranquilo como nas inquirições anteriores, convicto 
de minha inocência e cumpridor das normas administrativas da Compa-
nhia, cingi-me a reiterar meus pronunciamentos anteriores; sendo a seguir 
dispensado do 4° Distrito Policial, às 16 horas retornando à Companhia e 
me apresentando à Chefia da 5ª Seção. Em resumo, minha odisséia de 32 
horas constou: 12 horas de “detenção” nas dependências do Departamento 
de Vigilância com um único sanduíche fornecido pelo sindicato; 17 horas 
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trancafiado em uma cela desconfortável, sem água ou alimento, em estado 
sub-humano, ou melhor, no meu caso, em convalescência, em estado de-
sumano; 3 horas de interrogatório e identificação no 4° Distrito Policial; 
18 horas de angústia e desespero de minha família que desconheciam meu 
paradeiro; o meu nome vilipendiado em jornal como implicado em caso 
de furto, abalando a minha moral e da minha família; a preocupação de 
minhas filhas que durante uma (1) hora me esperavam na porta do colé-
gio; CR$ 10.000,00 gastos com os honorários do advogado, os quais, para 
serem saldados, o dinheiro tem que ser retirado do orçamento doméstico; 
o traumatismo que causou aos meus filhos, que sem entenderem, ouvi-
ram que o pai estava preso, e o meu descontrole nervoso que adveio não 
sei até quando. A Companhia administrativa e coletivamente vem sempre 
evoluindo com reformas impostas e atos dessa natureza são inconcebíveis, 
onde um seu empregado com mais de 20 (vinte) anos prestados, com uma 
ficha funcional sem mácula marcante, sem culpa formada, exercendo um 
cargo que exige um seguro de fidelidade, através de fiança, possa passar 
o que aqui está testemunhado. Para o Departamento de Vigilância está 
tudo consumado. Tudo perfeito, tudo bem cumprido, conforme o plano 
preestabelecido. Missão plenamente exercida quanto a elucidação do caso. 
E a mim, como é que fica?

No mesmo pronunciamento, o Deputado Marcelo Gato relata o 
depoimento de outro empregado da Cia. Docas de Santos:

Por volta das 9:00 horas do dia 21 de maio, fui detido. Colocaram-me 
no porão da sede do DVI, à Av. Rodrigues Alves, onde fiquei até as 5h da 
manhã do dia seguinte. Ali no porão fiquei acompanhado de um vigilante 
armado que fazia questão de me mostrar o seu revólver. Para ir ao ba-
nheiro, precisava pedir autorização e era acompanhado por esse vigilante. 
Somente às oito horas da manhã do dia 22, depois que o DVI tomou meu 

depoimento, é que fui encaminhado ao 4° Distrito Policial. Parece engra-
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çado, mas fui melhor tratado na Polícia do que pelos agentes e vigilantes 
do DVI, que também são empregados da Cia. Docas.

A denúncia de Marcello Gato tinha muita força e consistência, de 
tal forma que o deputado federal Cantidio Sampaio, governista, tenente-
-coronel da PM, advogado, ex-secretário de Segurança Pública do Estado 
de São Paulo, fez um importante aparte:

Creio que realmente a guarda dessas empresas deve ser providenciada por 
elas próprias, mas em ligação com a autoridade competente, porque o po-
der de prender, de processar, enfim, realizar funções peculiares à Polícia 
legitimamente instituída, é absolutamente indelegável. Espero que este 
pronunciamento que V. Exa. faz em boa hora venha reforçar e talvez agir 
como um elemento catalisador das providências que se preparam a fim de 
se resolver definitivamente a matéria.

O deputado opositor e advogado Airton Soares também aparteou 
dizendo:

(…) que quando o Estado delega ao particular poderes de constituir uma 
polícia que pode reprimir, que pode prender, que pode manter cárcere 
privado, constato a profunda alienação desse Estado no que diz respeito à 
segurança do cidadão e à garantia de seus direitos.

O caso foi analisado pelo chefe da Assessoria Jurídica do Ministério 
do Trabalho, Dr. Walcidio de Castro Oliveira, que, respondendo ao Expe-
diente n° 001184 (Reservado), informou ao delegado regional do Trabalho 
em São Paulo, Vinicius Ferraz Torres, em caráter confidencial, que: 

(…) a respeito do problema – que os fatos narrados na denúncia, no que 
tange ao procedimento do Departamento de Vigilância da Cia. Docas de 

Docas Final revisão final.indd   254 30/11/2020   12:08



CONSOLIDAÇÃO DO GOLPE E NOVAS FORMAS REPRESSIVAS   |  255  | 

Santos, em tese – se verdadeiros – podem configurar crimes contra a liberda-
de individual – artigos 146, 147 e 148 do Código Penal – ou, vistos sob cer-
tos ângulos, sua investigação e apuração inserem-se na competência da Polícia 
Estadual e do Ministério Público do Estado, na primeira hipótese – crimes 
contra a organização do trabalho – merecendo, assim, apreciação e julgamen-
to, respectivamente, da Justiça Comum e da Justiça Federal, conforme as 
hipóteses mencionadas, afora o aspecto ainda a ser examinado dos “interesses 
da União Federal”, à vista de que a Cia. Docas de Santos opera por concessão 
do poder público federal e, em face do que determina a Constituição da Re-
pública Federativa do Brasil, em seu artigo 125.10

Vale a pena ler a conclusão do cioso funcionário do Estado brasi-
leiro, em tempos de regime de exceção, na qual estabelece que a empresa 
tinha atuado de forma correta: 

(…) os dirigentes da Cia. Docas de Santos] negaram a existência dos fa-
tos narrados na denúncia, isto é, arbitrariedades, embora confirmassem o 
Inquérito Administrativo Interno que fora instaurado para a apuração de 
irregularidades praticadas com a conivência de seus funcionários, compro-
metidos por furtos, por ação ou comissão, inquérito esse levado a efeito 
pelo Departamento de Vigilância da Cia. Docas de Santos – ao qual se 
integra a Polícia Portuária – que ensejou, inclusive a tomada de depoi-
mentos dos implicados e ulteriores providências policiais, a cargo do 4° 
Distrito – Santos.
Salientaram, ainda, que tendo em conta a competência de seu Departamen-
to de Vigilância – da Cia. Docas de Santos – integrado, inclusive pela Po-
lícia Portuária, as irregularidades atinentes ao extravio e possíveis furtos de 
vultuosas mercadorias como testemunha o quadro anexo – cópia – que nos 
forneceu, à Companhia não era dado assistir de modo passivo a tais abusos 

10. Ibidem.
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praticados com a conivência de seus funcionários, daí porque diligenciara, 
na forma da lei, fazendo-o, contudo, de modo criterioso, tratando seus 
empregados “com a costumeira urbanidade, dispensada a todos os elemen-
tos objetos de investigações”, sendo certo que no dito Departamento de 
Vigilância os referidos empregados foram tratados “a luz dos elevados prin-
cípios que consagram a dignidade da pessoa humana, defendidos imper-
territamente, por todo o pessoal do DVI, o que aliás é de nossa obrigação”, 
como menciona o relatório de seu ilustre Chefe, o Cel. R1 José do Amaral 
Garboggini.11

Na referida pasta, onde encontramos um material precioso, vemos 
que a ordem para investigar a denúncia do deputado Marcelo Gato partiu 
do próprio ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto. O pronunciamento foi 
no dia 28 de agosto e já no dia 1º de setembro, o ministro Prieto tomava 
providências e solicitava informações sobre a denúncia. No dia 15 do mes-
mo mês, o chefe da Assessoria Jurídica, conforme se vimos, inocentava a 
empresa e presume-se que o caso tenha sido arquivado. 

O caso pode ter sido arquivado, mas mesmo assim, teve muita 
repercussão na imprensa nacional:

“Denunciada violência na Docas de Santos”, O Estado de S.Paulo, 
29.08.1975.
“Terror na CDS, a denúncia de Gato”, Cidade de Santos, 29.08.1975.
“Gato denuncia clima de terror na Cia. Docas”, A Tribuna (Santos), 
29.08.1975.
“Líderes sindicais confirmam sevícias” – Folha de S.Paulo, 09.09.1975.
“Denúncia de tortura contra trabalhadores é confirmada” – Jornal de Bra-
sília, 30.08.1975.
“Portuários confirmam acusações” – O Estado de S.Paulo, 09.09.1975.

11. Ibidem.
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A revista Veja, em sua edição de 28 de agosto de 1974, nas páginas 
28 e 29, relata o ocorrido, em um artigo de duas  páginas, denominado 
“Segurança Demais, os abusos cometidos pelas empresas que se utilizam 
de segurança particular”. Denuncia casos de cárcere privado em um su-
permercado em Brasília, abuso de poder de carros-fortes armados de me-
tralhadoras e bombas de gás lacrimogêneo trafegando na contramão e 
o grande perigo criado por essas empresas com a possibilidade de seus 
empregados se arvorarem em autoridades policiais e cometerem abusos. “

Assim, ungidas com as prerrogativas de polícia, as empresas de segurança 
cada vez mais se transformam de serviços complementares do policiamen-
to em milícias paralelas, capazes eventualmente de entrar em choque com 
a própria polícia regular. 

Como se vê no artigo da Veja, a impunidade como consequência 
de atos ilegais, para a Cia. Docas de Santos, era uma regra da sociedade 
brasileira nos tempos da ditadura civil-militar. 

DVI: PRISÃO, ESPANCAMENTO E 
QUEIMADURA COM CIGARRO

Encontramos outra denúncia nos arquivos do SNI, depositados no 
Arquivo Nacional em Brasília. Desta vez a acusação partiu do trabalhador 
da Cia. Docas de Santos, Sr. Valter Bráulio de Almeida. O histórico de abu-
so está expresso na denúncia apresentada pelo escritório jurídico de Eraldo 
Aurélio Franzese ao juiz de direito da Vara Criminal de Santos. Dos fatos: 

No dia 20 de agosto de 1975, após uma ausência de 05 (cinco) dias ao tra-
balho em razão de uma licença médica fornecida pelo Instituto Nacional de 
Previdência Social – INPS para tratamento de saúde, ao assumir as funções de 
trabalhador de serviços diversos (C.O.N) na Cia. Docas de Santos às 7h, fora 
intimado, por volta das 8h45 horas pelo agente de polícia portuária de nome 
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Fernando para acompanhá-lo ao Departamento de Vigilância e Polícia da Cia. 
Docas de Santos (DVI), a fim de prestar declarações sobre um acidente em que 
envolveu uma locomotiva e um caminhão, onde saíra vitimado Valter. 
Assim, sem nada suspeitar, Valter Bráulio de Almeida acompanhou o agente 
até o Departamento de Vigilância (DVI) e, lá chegando, Nelson Di Giulio 
passou a ofender Valter e este como nada respondia, silêncio que causou ódio, 
passou a ser espancado a socos e pontapés por Nelson Di Giulio a fim de que 
confessasse o utópico furto ocorrido na faixa portuária. 
Como Valter respondia negativamente à prática do delito, veio a irritar ainda 
mais o agressor Nelson Di Giulio, que com um cigarro (instrumento calórico) 
e de forma cruel queimou a face interna do antebraço direito de Valter confor-
me prova o Laudo de Exame de Corpo de Delito.
Nelson Di Giulio, após espancar Valter deixou-o aproximadamente por 04 
horas numa saleta dentro do Departamento de Vigilância (DVI), mas sob a 
vigilância de um outro polícia portuário.
Como se não bastasse, após as torturas recebidas, fora encaminhado para o 
4° Distrito Policial a fim de ser indiciado, onde permaneceu no xadrez até as 
17:15 horas; e quando foi liberado por aquela autoridade policial por volta das 
17.30 horas, deparou no interior do distrito com Nelson Di Giulio que voltou 
a agredi-lo moralmente e somente não passou à violência física em virtude da 
interferência de um escrivão de polícia que estava lá.12

Para o escritório jurídico incorria-se nas seguintes situações:

Artigo 129 c/c artigo 44, II, letra “e” do Código Penal
Pois o crime de lesão corporal consiste em qualquer dano causado por 
alguém, sem animus necandi à integridade física ou saúde (fisiológica ou 
mental) de outrem. O fato está plenamente comprovado através do Laudo 
do Instituto Médico Legal e que as lesões foram agravadas pelo instrumen-
to calórico (cigarro), por parte de Nelson Di Giulio.

12. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG – AC_ACE_108023_77. 
Distrito Federal/Brasília, pp. 16-17.

Docas Final revisão final.indd   258 30/11/2020   12:08



CONSOLIDAÇÃO DO GOLPE E NOVAS FORMAS REPRESSIVAS   |  259  | 

Artigo 148 do Código Penal
Devemos entender que Cárcere Privado é qualquer casa, apartamento, edi-
fício, não destinado à prisão legal. 
Florian, citado por Bento de Faria, diz que o delito consiste na privação da 
liberdade, seja qual for o modo por que esta privação se realiza. O essencial 
é que o paciente fique privado da liberdade de locomoção ou que possua 
unicamente dentro de determinados limites impostos pelo autor do delito, 
pouco importando que seja aberto ou fechado o lugar em que o indivíduo 
é colocado. A tipicidade no caso está evidente pois houve a concordância, 
de: DETENÇÃO, ILEGALIDADE e a INTENÇÃO CRIMINOSA.
Por outro lado, há de se falar na tortura psicológica, tal como a privação de 
alimentos, água e higiene. 
Quanto à duração do cárcere, tem assentado a Jurisprudência:
“A duração do sequestro é irrelevante para a consumação do crime, que 
estará perfeito ainda que a privação da liberdade se verifique por curto 
espaço de tempo.” – (Revista dos Tribunais n° 441/339).
Assim, a introdução de Valter Bráulio de Almeida em veículo, median-
te ardil, além de sua condução contra sua vontade para outra localidade, 
onde ficou mantido em cárcere privado, mesmo sendo de curta duração, 
circunstância essa que não elide a infração, mesmo que tenha cessado com 
a intervenção da polícia civil.
Note-se que o elemento subjetivo do cárcere é a vontade conscientemente 
dirigida à ilegítima privação ou restrição da liberdade alheia.

Artigo 25 do Código Penal – CO-AUTORIA
Em tese, há de se ressaltar a participação indireta da Diretoria da Compa-
nhia Docas de Santos, pois sendo conhecedora dos fatos permitiu e per-
mite seus “agentes” manter nas dependências da Companhia, em caráter 
privado, ou ainda ofender a integridade física de seus empregados. 
Autores – os que são a causa primária geradora e eficiente do delito (Nel-
son Di Giulio) tem nele, uma ação direta e imediata, de realização e de 
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feito. Ora a Diretoria da Empresa cooperou para a efetiva execução dos 
fatos criminosos.
O crime, do mesmo modo que o fato ilícito, pode resultar da ação ou 
omissão isolada e exclusiva de uma ou mais pessoas quanto à conduta, isto 
é, a cooperação (simultânea ou sucessiva). Se esta se conjuga livremente ou 
se há voluntária adesão de umas e outras, visando todas ao mesmo tempo o 
resultado antijurídico, ou pelo menos a ação conjunta de que era previsível 
derivasse tal resultado não pode suscitar dúvida, do ponto de vista lógico 
jurídico, que o crime seja apontado a cada uma delas. Assim ainda mesmo 
que os concorrentes dos que cooperem diretamente ou indiretamente na 
consumação do crime, ou se tenham limitado a determiná-lo ou instigá-lo, 
ou ainda A FACILITAR SUA EXECUÇÃO. Desta forma, a Diretoria da 
Cia. Docas de Santos, sempre foi conhecedora dos fatos, e assim facilitou a 
execução (cárcere privado e lesões), e nenhuma medida administrativa ou 
judicial tomou para por fim àqueles ilícitos, omitindo-se.13

A repercussão na imprensa expressa o quanto o tema da violência 
praticada contra os trabalhadores tinham ultrapassado os muros da Cia. 
Docas de Santos. Abaixo, alguns títulos extraídos do informe do gabinete 
do ministro da Justiça.14

“Denúncia: Coação em inquérito da CDS” – Cidade de Santos, 05.08.1975

“Docas: Líderes sindicais em Brasília” – Cidade de Santos, 09.09.1975

“Ação Penal contra Cia. Docas” – Cidade de Santos, 22.09.1975

“Espancado e Torturado na Polícia Portuária” – Cidade de Santos, 01.10.1975

“Torturas no Porto de Santos serão investigadas” – O Estado de S.Paulo, 

24.10.1975

“Testemunhas confirmam violência na Docas” – Cidade de Santos, 06.11.1975

13. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -AC_ACE_108023_77. 
Distrito Federal/Brasília, pp. 19-20.
14. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -BR_AN_RIO_
TT_0_MCP_PRO_0779. Distrito Federal/Brasília, p. 33-38.
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A revista Veja, 17 de setembro de 1975, dedica toda uma página 
ao artigo “Violência no Cais”. 

1. Vigilância temida – Luiz Amaro Costa, de 41 anos, presidente do Sin-
dicato dos Empregados na Administração dos Serviços Portuários, esteve 
em Brasília conversando com o ministro Prieto. “A vigilância da Docas é 
muito temida”, diz ele, “principalmente depois que, há dois anos, assumiu 
a sua direção o coronel reformado José do Amaral Garbogini. Ameaçam os 
empregados de espancamento por qualquer motivo.”
2. José Menezes Berenguer, o inspetor geral da Docas, recusou-se a comen-
tar as denúncias. “Não dou declarações à imprensa”, disse ele ao repórter 
Hermano Henning, de Veja. “Reservo-me o direito de esclarecer apenas às 
autoridades”. Certamente um rígido princípio, que ele terá oportunidade 
de pôr em prática nos próximos dias, quando começarem as investigações.15

A FARSA SE REPETE: 
ATORES DIFERENTES, MESMO DIRETOR

Quando em páginas anteriores nos referimos “à conexão (e cum-
plicidade) da Cia. Docas de Santos e os militares”, mostramos a farsa 
envolvendo a indicação do advogado Ildélio Martins para chefe do De-
partamento Nacional do Trabalho e do papel de ator farsante executado 
por Saulo Pires Vianna, chefe da Divisão de Pessoal da empresa. Nessa 
farsa o inspetor geral José Menezes Berenguer atuou como diretor. Isso foi 
em 1967. Dez anos depois, a farsa se repete. O ator no papel de farsante 
mudou. Já não era Saulo Pires Vianna, esse papel agora era exercido por 
Nelson Di Giulio. O diretor da farsa scontinuou sendo o mesmo, José 
Menezes Berenguer. 

15. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -BR_AN_RIO_
TT_0_MCP_PRO_0779. Distrito Federal/Brasília, p. 32.
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Tudo começou com o ofício enviado pelo ministro da Justiça Ar-
mando Falcão, ao governador do Estado de São Paulo, no dia 04 de maio 
de 1977, onde se lê:

Senhor Governador:
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento e providências que lhe 
possam parecer cabíveis, cópia de informação relativa a Marcos Ribeiro 
de Freitas, Promotor Público, em exercício na Comarca de Santos, nesse 
Estado. 
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protesto de alta 
estima e distinta consideração.16

Na verdade, o ministro da Justiça Armando Falcão, (aquele que 
quando perguntado sobre presos políticos sempre repetia: nada a decla-
rar!) andava preocupado com a “Infiltração comunista na Comarca de 
Santos” segundo um relatório do SNI datado de 11de abril de 1977. 
Segundo o informe:

Marcos Ribeiro de Freitas, filho de José Ribeiro de Freitas e Jandira Go-
doy Ribeiro, nascido aos 22 de dezembro de 1939 em Conquista/MG, 
Promotor Público em exercício na 5ª Vara Criminal de Santos/SP, sobre 
quem existem os registros constantes do extrato de prontuário, cuja có-
pia segue anexa, em meados de 1975 participou de diversas reuniões de 
caráter subversivo. A essas reuniões, compareceram vários elementos re-
conhecidamente esquerdistas, com a finalidade de orientar os empregados 
do Porto de Santos/SP, punidos por protestarem contra a Administração 
daquele Porto, através de publicações na Imprensa, destacando inclusive 
os recursos dirigidos àquela Administração, os quais eram redigidos pelo 
nominado, naquelas oportunidades.17

16. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG – AC_ACE_108023_77. 
Distrito Federal/Brasília, p. 9.
17. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG – BR_AN_RIO_
TT_0_MCP_PRO_0779. Distrito Federal/Brasília, p. 4.
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A farsa, seu ator principal e o diretor da farsa foram desmascara-
dos no dia 09 de novembro de 1977 pelo corregedor-geral do Ministério 
Público, Hermínio A. Marques Porto. Vejamos suas conclusões:

3. No final do ano de 1976, às autoridades da Polícia Civil de Santos, teria 
sido encaminhada por Nelson Di Giulio (atualmente servindo no setor de 
investigações da Guarda Portuária de Santos e ex-escrivão de Polícia) acu-
sação idêntica à transcrita e constante do extrato do prontuário de fls. 5, 
sendo que tal acusação envolveria também o Delegado de Polícia Dr. José 
Aurélio Cardoso (Delegado do Dops na cidade de Santos, de 1967 a 1973, 
e atual Delegado de Comunicação na mesma cidade) e o advogado Dr. 
Eraldo Aurélio Franzese (Coordenador da Arena e Secretário dos Negócios 
Jurídicos da Prefeitura, em Santos).
4. Os motivos da acusação mencionada e que teria partido do referido Nel-
son Di Giulio, mostram ter relacionamento com as seguintes circunstâncias: 
a) em setembro de 1975, o advogado Dr. Humberto Cardoso Filho, do es-
critório do referido advogado Dr. Eraldo Aurélio Franzese, como procurador 
de Valter Bráulio de Almeida, portuário, encaminhou a Juízo requerimento 
buscando a instauração de ação penal contra o referido Nelson Di Giulio, 
por prática de crime de lesões corporais (art. 129 do Código Penal) e de cár-
cere privado (art. 148 do mesmo estatuto), tendo por vítima Valter Bráulio 
de Almeida; o requerimento foi encaminhado à Quinta Vara Criminal de 
Santos, manifestando-se o Promotor desta Vara, Dr. José Carlos Pedreira 
Passos, pela instauração do inquérito policial e tendo tais fatos dado motivo 
a um expressivo noticiário da imprensa da época; b) como resposta à inicia-
tiva tomada pelo referido Valter Bráulio de Almeida, teria Nelson Di Giulio 
formulado as acusações estas já apreciadas e que mostram o mesmo sentido 
dos fatos consignados no extrato de prontuário de fls. 5, então envolvendo 
o advogado Dr. Eraldo Aurélio Franzese, por ser o primeiro nome do es-
critório integrado também pelo advogado Dr. Humberto Cardoso Filho, 
que subscreveu o requerimento informador de infrações penais, bem como 
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envolvendo o referido delegado de Polícia Dr. José Aurélio Cardoso, por-
que desta autoridade teriam partido informações que redundaram na sua 
demissão (de Nelson Di Giulio) das funções de Escrivão de Polícia, pois 
acumulava atividades trabalhistas na Companhia Docas de Santos, e, final-
mente, envolvendo o nome do Promotor Dr. Marcos Ribeiro de Freitas, que 
respondia pela Terceira Promotoria, mesmo não tendo tido este Promotor 
qualquer interferência no encaminhamento das peças para instauração do 
inquérito policial, atividade da atribuição do Promotor em exercício junto 
à Quinta Vara. 
No exercício de suas funções na Comarca de Santos, sempre respondendo, 
desde sua promoção para a Comarca, pela Terceira Promotoria Pública (e nem 
mesmo sendo o substituto eventual do Promotor da Quinta Vara Criminal, 
incumbência esta do Promotor da Primeira Vara) e pelos serviços do Ministé-
rio Público junto ao Tribunal do Júri e no atinente às Execuções Criminais, o 
Dr. Marcos Ribeiro de Freitas não teve incumbência de atendimento de pes-
soas que procurem orientação sobre assistência judiciária ou especificamente 
trabalhista (e Juntas de Conciliação e Julgamento estão instaladas em Santos). 
Com referência à sua atividade na Comarca de Santos, ou, anteriormente, em 
outras comarcas, nada é conhecido que possa dizer de desvio de sua atividade 
institucional, apresentando o Promotor, no Ministério Público paulista, um 
nome conquistado pelo trabalho eficiente e dedicado. 
5. Determino o arquivamento do presente procedimento investigatório, 
remetendo-se, a seguir, ao Exmo. Sr. Ministro da Justiça para conhecimen-
to do que foi apurado.18

JUIZ DE DIREITO NILO ENTHOLZER FERREIRA, 
OUTRA VÍTIMA

Nos arquivos do SNI, em Brasília, encontramos um conjunto de 
documentos acusatórios contra o juiz de direito Nilo Entholzer Ferreira, 

18. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG – AC_ACE_108023_77. 
Distrito Federal/Brasília, pp. 36-39.
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nos mesmos moldes da acusação contra o promotor Marcos Ribeiro de 
Freitas. A documentação é farta, mas faltou o desfecho da acusação. Mes-
mo assim, vale a pena conhecer para comparar os métodos de trabalho. 

A agência do SNI de São Paulo elaborou o Info n° 1022/116/
ASP/77, e dele resultou o documento “Informação n° 1117/116/ASP/
SNI/77”19, cujo assunto é: “Infiltração Comunista – Setor de Adminis-
tração Pública Federal e Estadual”, por coincidência o mesmo assunto da 
denúncia contra o Promotor Marcos Ribeiro de Freitas. 

Como de praxe, o documento começa com uma caracterização 
do denunciado: 

Por ocasião do seu ingresso na Magistratura, fato esse que causou estra-
nheza junto aos elementos mais diretamente ligados à Justiça, sabedores de 
seus parcos conhecimentos jurídicos, seu desequilíbrio emocional e seus 
antecedentes, pudesse ter sido aprovado para o ingresso na Magistratura.

Após a caracterização do denunciado, o documento avança na 
acusação de um terceiro personagem, o ex-delegado do Dops/Santos que 
também foi denunciado no caso do Promotor Marcos Ribeiro:

Ao ex-Delegado do Dops/Santos, José Aurélio Cardoso, foi solicitado, por 
ocasião da sindicância para o ingresso do nominado da Magistratura, um 
relatório sobre sua vida e seus antecedentes, ao que este respondeu omitin-
do os dados negativos que haviam (sic) a respeito de Nilo.

A razão para a denúncia contra o juiz de direito Nilo Entholzer 
Ferreira está no parágrafo abaixo: 

Em 30 jul. [1975], liberou o indiciado Nivaldo Veiga, sendo que tal pro-

19. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações:  COREG – AC_ACE_101043_77. 
Distrito Federal/Brasília, pp. 3-5.
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vidência interrompeu e impediu que se completassem os interrogatórios 
dos indivíduos envolvidos em grande furto ocorrido na área portuária, que 
estava sendo investigado pelo 4° D.P. Ao contrário do que se esperava, o 
nominado determinou a prisão preventiva do Delegado Luis Guilherme 
Horling, do Investigador Hélio Honório dos Santos, do escrivão Antônio 
Vidal, do Chefe da Seção de Investigação da Guarda Portuária Nelson Di 
Giulio e dos Agentes Portuários Ademário Rossi Marques e Wilson Rodri-
gues sendo que o mandado não foi cumprido pelo Oficial de Justiça por 
não encontrar os policiais.

Para que a denúncia tenha substância, é preciso vincular o acusa-
do com “outros suspeitos”:

Durante sua permanência em Santos, como Juiz-substituto, o nominado 
participou de reuniões juntamente com: 
- Marcos Ribeiro de Freitas, Promotor Público da 3ª Vara Criminal
- Ivaldo Melo, Escrevente da 5 ª Vara Criminal
- Roxana de Toledo Pizza, Chefe do Cartório Eleitoral
- Derosse José de Oliveira, Marco Aurélio da Costa Milani, Omar Laino, 
Abner Di Siqueira Cavalcante, Horácio Luís Augusto da Fonseca, Sonia 
Maria de Oliveira Morozetti e Sandra Maria Nogueira Muller, advogados 
esquerdistas.

CASO JOÃO ALVES DA SILVA (MATO GROSSO OU MINEIRO)

Mato Grosso, como era conhecido João Alves da Silva, guarda 
portuário, sentia-se perseguido e constrangido pelo chefe de seção do 
DVI da Cia. Docas de Santos, Sr. Nelson Giulio. Havia relação hierárqui-
ca, e isso impedia que os problemas se solucionassem. Mato Grosso pro-
curou o delegado do Dops José Aurélio Cardoso, pedindo para que este 
intercedesse junto à Cia. Docas de Santos. Dizendo-se sem condições de 
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ajudar, o delegado recomendou que Mato Grosso procurasse o escritório 
jurídico de Aurélio Franzese, secretário municipal de Assuntos Jurídicos 
e coordenador da Arena. Segundo o CIOp (Coordenação de Operações 
e Informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Pau-
lo), Mato Grosso “não registra antecedentes políticos ou criminais”20. As 
movimentações de João Alves da Silva, o Mato Grosso, incomodavam o 
chefe de seção do DVI da Cia. Docas de Santos, que abusando de suas 
relações com a comunidade de informações, fazia relatos falsos: 

Waldemar Debiazi, ex-Agente da Guarda Portuária, e Waldemar Villela 
Sales, Agente Comissionado da Polícia Portuária e outros acusam o ex-Es-
crivão da Polícia Nelson Di Giulio de elaborar informações falsas, visando 
comprometer, sem fundamentos, os elementos que lhe opõem aos seus 
desejos como Chefe de Seção da Polícia Portuária. Inclusive Waldemar 
Debiazi declara que o ex-Escrivão da Polícia Nelson Di Giulio lhe en-
tregou documentação para ser encaminhada aos órgãos de informações, 
contendo acusações falsas, contra Delegados de Polícia, escrivães de Polícia 
e Investigadores de Polícia. Tal acusação foi entregue por Nelson Di Giulio 
a Waldemar Debiazi, em documento de 08 (oito) folhas, datilografadas, 
com máquina da Companhia Docas de Santos, sob responsabilidade de 
Nelson Di Giulio.21

SAULO PIRES VIANNA E NELSON DI GIULIO, 
IRMÃOS SIAMESES NAS DENÚNCIAS, 
DIRIGIDOS POR JOSÉ MENEZES BERENGUER

Em 1967 Saulo Pires Vianna, então chefe da Divisão de Pessoal 
da Cia. Docas de Santos, cujo chefe imediato era José Menezes Beren-

20. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações:  COREG -AC_ACE_103281_7. 
Distrito Federal/Brasília, p. 6.
21. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações:  COREG -AC_ACE_103281_7. 
Distrito Federal/Brasília, pp. 7-8.
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guer, soube elaborar informe acusatório contra o Dr. Ildélio Martins e 
torná-lo um documento crível para os órgãos de repressão. Em 1977, 
esse papel coube a Nelson Di Giulio, nas denúncias contra o promotor 
Marcos Ribeiro de Freitas e o juiz de direito Nilo Entholzer Ferreira. 
Por coincidência, os três, Ildélio Martins, Marcos Ribeiro e Nilo En-
tholzer tinham tomado atitudes que iam contra os interesses da Cia. 
Docas de Santos e muito desagradavam ao inspetor-geral, José Menezes 
Berenguer.

Se pessoas influentes como o ex-presidente da OAB/SP, Ildélio 
Martins, o promotor Marcos Ribeiro de Freitas e o juiz de direito Nilo 
Entholzer Ferreira sofriam esse grau de pressão e constrangimento por 
parte da Cia. Docas de Santos, o que dizer da força coercitiva imposta 
a humildes trabalhadores expostos ao peso da arbitrariedade do DVI?

UMA VEZ MAIS, A CONEXÃO (E CUMPLICIDADE) 
ENTRE A CIA. DOCAS DE SANTOS E OS MILITARES

A cumplicidade entre a Cia. Docas de Santos e os militares, des-
de a preparação do golpe, seguiu existindo ao longo dos anos. Se Nelson 
Di Giulio é a figura mais visível por volta de 1975, também o era Saulo 
Pires Vianna, conforme descrito a partir do capítulo 4.

Na metade dos anos 1970, o responsável pelo DVI da Cia. Do-
cas de Santos era o coronel reformado José do Amaral Garboggini, que 
havia sido chefe do estado-maior do Comando de Artilharia de Costa 
e Antiaérea, em Santos. Quando da greve de ocupação e resistência ao 
golpe por parte dos operários da Petrobras, Garboggini foi em socorro 
das forças militares comandadas por Erasmo Dias.22 Quando o então 
capitão dos Portos, Júlio de Sá Bierrenbach, reuniu em sua residência 
os vereadores e militares para serem indicados a prefeito, vice-prefeito 

22. SILVA, Ricardo Marques; ALEXANDRINO, Carlos Mauri. Sombras sobre Santos. Santos: Secretaria 
Municipal da Cultura, 1988, p. 50. 
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e presidente da Câmara Municipal, Garboggini foi indicado para vice-
-prefeito.23 Quando das denúncias de violência contra os trabalhadores, 
o então chefe da Assessoria Jurídica do Ministério do Trabalho, Dr. 
Walcidio de Castro Oliveira, afirmou que no Departamento de Vigi-
lância da Cia. Docas de Santos os empregados 

foram tratados “a luz dos elevados princípios que consagram a dignidade 
da pessoa humana, defendidos imperterritamente, por todo o pessoal do 
DVI, o que aliás é de nossa obrigação”, como menciona o relatório de seu 
ilustre Chefe, o Cel. R1 José do Amaral Garboggini.24

A cadeia de comando na Cia. Docas de Santos, na metade dos 
anos 70 do século passado, estava bem determinada: inspetor-geral, José 
Menezes Berenguer; chefe do DVI, José do Amaral Garboggini; chefe da 
seção do DVI, Nelson Di Giulio. Eles são os responsáveis, junto com fun-
cionários do Estado brasileiro, pelos atos repressivos assinalados naquele 
período. 

23. Disponível em: www.fundacaomariocovas.org.br/mariocovas/pronunciamentos/1963-1966_dep-fede-
ral-1o-mand/ 16-06-1964/. Acesso em: 25 out 2017.
24. O conjunto dos documentos relacionados a esta denúncia foi encontrado no Arquivo do: MINISTÉRIO 
DO TRABALHO. Brasília, caixa nº 1742, pasta 4, p. 3.                                                                                                                                                                                                                                                        
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O documento acima mostra que além de resolver o problema a ditadura exigia urgência.
Fonte: Arquivo do Ministério do Trabalho, em Brasília, caixa nº 1.742, pasta 4.
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Apesar da violenta repressão ao Partido Comunista, a ditadura civil-militar temia a volta da luta portuária. O 
Ministro do Trabalho, ao receber uma reivindicação dos operários portuários, com o apoio dos demais sindicatos 
dos trabalhadores da Cia. Docas, enviou o problema diretamente ao presidente da República. 
Fonte: Arquivo do Ministério do Trabalho, em Brasília, caixa nº 1.742, pasta 4.
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O general ditador Ernesto Geisel enviou o problema ao chefe do Gabinete Civil Golbery do Couto e Silva, e 
este ao consultor-geral da República. Os portuários, passados 11 anos do golpe de Estado, ainda provocavam 
medo nos militares e empresários da Cia Docas de Santos.
Fonte: Arquivo do Ministério do Trabalho, em Brasília, caixa nº 1.742, pasta 4.
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(continua na página seguinte)

A reivindicação dos portuários criava conflito com importadores eexportadores e com a Cia. Docas de Santos.  
Fonte: Arquivo do Ministério do Trabalho, em Brasília, caixa nº 1.742, pasta 4.
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(continuação da página anterior)

O governo militar sabia do risco e atendeu as reivindicações dos portuário conforme o documento do 
general Golbery do Couto e Silva.
Fonte: Arquivo do Ministério do Trabalho, em Brasília, caixa nº 1.742, pasta 4.
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Capa do conjunto de documentos no qual a Cia. Docas de Santos acusa o promotor público de ser comunista.
Fonte: ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG – AC_ACE_108023_77.  
Distrito Federal/Brasília.
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Ofício do ministro da Justiça, Armando Falcão, ao então ministro de Estado chefe do Serviço Nacional de 
Informações general de Divisão João Baptista de Oliveira Figueiredo, no qual anexa documentos que desmontam a 
farsa da denúncia de infiltração comunista contra o promotor público Marcos Ribeiro de Freitas.
Fonte: ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG - AC_ACE_108023_77. Distrito 
Federal/Brasília.
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O Ministério do Trabalho em tempos de ditadura civil-militar, ouviu apenas a Cia Docas de Santos. Porém 
não foram ouvidos o deputado denunciante, os dirigentes sindicais e, muito menos, os trabalhadores que 
fi zeram as denúncias. Fonte: Arquivo do Ministério do Trabalho, em Brasília, caixa nº 1.742, pasta 4.
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O Ministério do Trabalho em tempos de ditadura civil-militar ouviu apenas a Cia Docas de Santos. Porém não 
foram ouvidos o deputado denunciante, os dirigentes sindicais e, muito menos, os trabalhadores que fi zeram 
as denúncias. Fonte: Arquivo do Ministério do Trabalho, em Brasília, caixa nº 1.742, pasta 4.

O Ministério do Trabalho em tempos de ditadura civil-militar ouviu apenas a Cia Docas de Santos. Porém não 
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A PRIMEIRA DERROTA DAS DOCAS 

EM 16 ANOS

Em fala na assembleia da categoria, Nobel Soares de Oliveira, 
do comando de greve, pede aos trabalhadores que estivessem 
a favor da greve que levantassem as duas mãos. 
Fonte: A Tribuna (Santos) 17.03.1980, capa.

Docas Final revisão final.indd   279 30/11/2020   12:08



Docas Final revisão final.indd   280 30/11/2020   12:08



 |  AT  | 

CAPÍTULO XI

A PRIMEIRA DERROTA DA CIA. DOCAS 
DE SANTOS EM 16 ANOS

1978: A CLASSE TRABALHADORA ENTRA EM CENA,
O PAÍS COMEÇA A MUDAR 

O Ato Institucional n° 5 ainda estava em vigor e isso significava 
que as liberdades individuais estavam extremamente restringidas, até 
mesmo a figura do habeas corpus estava comprometida. Mesmo assim, 
no dia 12 de maio de 1978, os indignados trabalhadores da Scania, 
indústria de caminhões no ABC Paulista, entraram em greve. Naquele 
momento, o processo degenerativo da ditadura civil-militar, que havia 
começado a passos lentos e graduais, deu um salto. E podemos dizer 
que foi um salto de qualidade:

As greves tiveram seu ponto de partida na Scania, em São Bernardo do 

Campo. 

Rapidamente, expandiu-se para a Ford e Mercedes em um verdadeiro efei-
to dominó. De repente, começamos a perder as contas das greves e dos gre-
vistas. Expandiram-se para o todo o ABC, São Paulo, Osasco, Guarulhos. 
Na maioria das grandes empresas houve mobilizações. Cerca de 300 mil 
trabalhadores entraram em greve.
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No mesmo período, havia importantes lutas estudantis e um crescente 
descontentamento da classe média. Como dizia Trotsky, na Espanha, em 
1936: “as mobilizações estudantis eram o toque da campainha avisando 
que as mobilizações operárias estavam se aproximando.”1

As greves foram espalhando-se territorialmente, cada vez mais ra-
dicalizadas e com muitas delas definidas em assembleias gerais das cate-
gorias que determinavam greves em todo um setor da produção. Surgiam 
novos dirigentes sindicais, por fora da velha geração, que disputavam a 
direção das lutas e dos sindicatos. 

A Divisão de Segurança do Ministério dos Transportes, órgão 
ao qual estava subordinado o DVI da Cia. Docas de Santos, informava 
sobre as atividades sindicais na orla portuária, relatando o que ocorria 
nas assembleias dos quatro sindicatos de trabalhadores da empresa. 

Assim, “durante o mês de novembro [1978], os sindicatos da orla 
santista realizaram quatro importantes assembleias”2. Podemos dizer que 
numericamente foram muito concorridas, pois, segundo informe, compa-
receram 1.300 operários portuários, 420 da administração, 80 guindastei-
ros e um número não informado de motoristas. Ou seja, no mínimo 1800 
trabalhadores entre os 8 mil compareceram às assembleias do dia 12 de 
novembro de 1978. Finalmente, no dia 26 de novembro, foi aprovado 

(…) que era chegado o momento da classe não aceitar ‘migalhas’ pois des-
de a revolução de 1964 os portuários estavam aceitando os porcentuais de 
aumento elaborados pelo Governo. Mas, este ano, a classe tinha que optar 
para o confronto direto, ou seja, partir para o dissídio coletivo pleiteando 
83% (oitenta e três por cento) de aumento salarial, 50% (cinquenta por 
cento) sobre a jornada noturna e mais 100% (cem por cento) sobre a Gra-
tificação Individual de Produtividade (GIP).3

1. FERNANDES NETO, Antônio; SANTOS, Adriana Gomes. Organização de Base: história, formas, ex-
periências e atualidade. São Paulo: Editora Kenosis, 2013, p. 77. 
2. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações:  COREG -ACE 62/79 – DSI/
Mtransp, pp. 1-6. Distrito Federal/Brasília.
3. Ibidem, p. 6.
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Em escala nacional, geralmente, primeiro os trabalhadores para-
vam, depois negociavam ou na pior das hipóteses, iam aos Tribunais para 
instaurar o dissídio coletivo. Parar a produção era a medida mais radical, 
mas instaurar dissídio já era uma forma de contestar o regime que se atri-
buía o poder de decidir o valor dos reajustes de forma unilateral. 

Essa posição mais moderada tem a ver com a composição das dire-
ções sindicais portuárias, muitas remanescentes ou continuadoras dos velhos 
interventores sindicais. Ainda estava surgindo uma nova leva de dirigentes, e 
é fácil identificá-los, pois, dos dirigentes mais conservadores, consta o nome 
nos documentos e nada mais. Porém, dos novos dirigentes, aparece o nome 
e o número de registro na Cia. Docas de Santos, o que indica que estavam 
sendo monitorados pela empresa e por organismos do Estado.

Neste informe, já podemos ver alguns monitorados. São eles: 

Almazor Ribeiro Barros – registro/CDS 12.027 
Antônio Valdevino Cordeiro – registro/CDS 6.220
Geraldo Fernandes de Freitas – registro/CDS 13.455
Irineu Ruiz Santos – registro/CDS 12.855
Lourival Correia de Andrade – registro/CDS 2.330
Nelson Batista – registro/CDS 12.281
Nobel Soares de Oliveira – registro/CDS 17.326
Olegário Dias Menezes – registro/CDS 18.795

Não houve greve em 1978 e 1979. Os dirigentes conservadores 
conseguiram controlar o ímpeto dos trabalhadores. No entanto, como na 
imagem metafórica do filme Encouraçado Potemkim, de Serguei Eisens-
tein, a água começava a esquentar. Em 1980, a água ferveu.

RECORDES DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS

A Cia. Docas de Santos seguia batendo recordes de movimenta-
ção de mercadorias, impondo ritmos alucinantes de trabalho, fazendo 
aumentar o número de acidentes de trabalho. Dessa maneira,  
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Consultando o boletim mensal da Companhia Docas de Santos que apon-
ta os volumes de carga movimentada em cada bimestre, vemos um forte 
crescimento. Por exemplo, se compararmos o mês de fevereiro de 1978 a 
fevereiro de 1979, é possível constatar um crescimento de 17,2% no volu-
me de cargas movimentadas.
Agora, se compararmos fevereiro de 1980 com o mesmo mês do ano an-
terior, vamos constatar que o volume importado cresceu 21,6% e o expor-
tado cresceu 10%.

A novidade ficava pelo aumento da utilização dos contêineres para 
importação e exportação. Foram utilizados 13.447 nos meses de janeiro e 
fevereiro. Isso significou um aumento de 3.224 unidades em relação aos 
mesmos meses de 1979. Representava um crescimento de 32,5% na uti-
lização dessa tecnologia que seria um dos principais elementos da redução 
de mão de obra nos anos vindouros.

Esses dados, que eram públicos e divulgados pelos jornais locais, 
confirmavam aquilo que os trabalhadores já sabiam por experiência pró-
pria: o ritmo de trabalho estava alucinante, o que os instigava a luta por 
aumento de salário.

Sergio da Costa Matte, então Superintendente de Tráfego da Cia. 
Docas de Santos, três dias antes de a greve ser decretada, tentou confundir 
os trabalhadores. Em entrevista aos jornais, dizia:

(...) os dados estatísticos que mensalmente a concessionária fornece, por 
meio de seu mensário, traduzem apenas o movimento de porto, tanto de 
mercadorias como de navios. E esse movimento, notadamente de merca-
dorias, não pode ser confundido com o conceito de produtividade, que 
é coisa bem diferente. Assim, o fato de um ou mais meses apresentarem 
recordes de movimentação de cargas não quer dizer, por si só, que tenha 
havido aumento de produtividade.4

5. A TRIBUNA. Santos, 17.03.1980, p. 5. 
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Esse aumento do ritmo de trabalho era o responsável pelos aci-
dentes, alguns deles inacreditáveis, como o de Odir Miltino Campos, co-
nhecido como Capitão. Ele desapareceu no porto no mês de dezembro de 
1979. Sua família o procurou na empresa, nas delegacias de polícia e nos 
hospitais. Por fim, seu corpo foi encontrado desfigurado dentro de um 
navio em Amsterdã, na Holanda.

 
A família da vítima forneceu toda a documentação que demonstra que a iden-
tificação do corpo foi precária e que o consulado do Brasil em Amsterdã e a 
Companhia Docas de Santos, bem como as autoridades policiais, estaduais e 
federais estão negligenciando o gravíssimo caso de um portuário que, desapa-
recendo de seu local de trabalho, razoavelmente distante do navio grego Gianes 
B (no dia 18 de dezembro), apareceu morto, com o corpo totalmente despeda-
çado, no momento da descarga desse cargueiro na Holanda, em 18 de janeiro.5

Em tempos de retirada, pois no dia 07 de novembro de 1980 
terminaria o prazo de 90 anos da concessão do Porto de Santos, a família 
Guinle, proprietária da Cia. Docas de Santos, pouco se importava com a 
saúde e a integridade física dos trabalhadores. 

A CIA. DOCAS DE SANTOS E O ESTADO BRASILEIRO ESTÃO 
ASSUSTADOS: MUITO CUIDADO COM O FANTASMA DAS GREVES

A Cia. Docas de Santos e o Estado brasileiro, no caso a Capitania 
dos Portos, em 1978 e 1979 estavam muito preocupados com os novos ares 
e rumos do movimento sindical no início do ocaso do regime civil-militar.

Num informe da Polícia Civil de São Paulo, SI/Dops/SANTOS6, 
foi apresentado um longo histórico das atividades de um funcionário, 
Nobel Soares de Oliveira, que se estende de 1978 até 1984. Nesse informe, 
especificamente, dois fatos chamam a atenção:

5. A Tribuna (Santos). 17.03.1980, p. 5.
6. FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS. Santos, Prontuário n° 11.069 - Nobel Soares 
de Oliveira. 
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a) Candidato a presidente do Sindicato dos Empregados da Administração 
dos Serviços Portuários de Santos, pela chapa n° 3, não conseguiu eleger-se; 
b) Consta que, recentemente, o nominado [Nobel Soares] foi convocado 
a prestar esclarecimentos na Capitania dos Portos do Estado de São Paulo.

Essas duas informações demonstram, em primeiro lugar, a preo-
cupação com a renovação sindical, e, em segundo lugar, mostram o papel 
policialesco que cumpria a Capitania dos Portos no controle da renovação 
sindical. 

A GREVE DE 1980 E A REAÇÃO DOS TRABALHADORES: 
NEM OS POMBOS APARECERAM NO CAIS7

Antes de analisarmos os atropelos em função da greve, vamos explici-
tar como a Presidência da República, no governo João Batista Figueiredo,  foi 
informada pelo SNI por intermédio de sua agência de São Paulo: 

O contrato de concessão para que a Cia. Docas de Santos explore os 
serviços portuários data de 1890. A partir desta data, até 1963, diversos 
movimentos grevistas foram deflagrados por parte de seus funcionários.
Em novembro de 1979, os dirigentes sindicais deram início aos primeiros 
contatos com a classe patronal visando a começar o processo de negocia-
ção sem, contudo, obterem resultados positivos.
A proposta inicial apresentada por esses sindicatos referia-se ao pagamen-
to do índice de produtividade na ordem de 15%, calculado sobre o mon-
tante da arrecadação da Cia. Docas, equivalente a 270 milhões de cru-
zeiros. Essa porcentagem representava um total de CR$ 40.500.000,00 
a serem divididos entre os aproximadamente 12.100 empregados, que 
resultaria na quantia de CR$ 3.300,00 para cada um.

7. “Nem os pombos apareceram no cais” era a frase preferida pelos portuários após o final da greve para indi-
car a fortaleza do movimento. É também o título do livro sobre essa greve escrito por Adriana Gomes Santos 
e Antônio Fernandes Neto, Editorial Veneta, 2015.
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Essa proposta foi levada à direção da Cia. Docas que, por sua vez, enca-
minhou-se às autoridades competentes em Brasília. Foi rejeitada e apre-
sentada como contraproposta o Índice de 3%. Em assembleia, a categoria 
não aceitou tal porcentagem. Aos 16.03.1980, em assembleia, as respec-
tivas entidades sindicais decidiram pela greve, face ao não atendimento 
da proposta”.
Neste movimento observa-se que, além dos problemas econômicos, a 
imagem das autoridades governamentais, foi desgastada, tendo em vista 
o prolongado período de negociações. O Decreto 1632/78 [proibição 
de greves em serviços essenciais], mais uma vez, deixou de ser cumprido 
e ficou patente a existência de irregularidades na Cia. Docas de Santos.
Cabe salientar que o movimento grevista dos portuários destaca-se dos 
demais ocorridos no período 78/79, por sua conduta de ação – ausência 
de piquetes – e pela unanimidade em manter o movimento coeso.8

Analisamos então que este documento, que ressalta o movimento, 
era a resposta após 16 anos de repressão e superexploração, com retirada de 
direitos e aumento de acidentes e doenças profissionais. A greve foi muito 
forte, não foram necessários os “piquetes de greve” tão comuns em outros 
movimentos. 

A força da greve assustava o governo e a empresa. A Folha de S. 
Paulo reportava:

Depois de hora e meia de conversações com o ministro chefe do Gabinete 
Civil, Golbery do Couto e Silva, o ministro do Trabalho, Murilo Macedo, 
deixou ontem o Palácio do Planalto com a orientação de encontrar uma 
solução a curto prazo para pôr fim à greve dos portuários de Santos. 
Essa diretriz do governo busca evitar que o movimento dos portuários 
se prolongue e se torne simultâneo com outros movimentos previstos, 
como o dos metalúrgicos. A determinação de Golberi é de que o governo 

8. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -ACE 02894 – Infor-
me n° 098/119/ASP/80. Distrito Federal/Brasília.
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mantenha a mesma linha de atuação seguida no ano passado no trato da 
questão com os metalúrgicos do ABC.9

Ao mesmo tempo, o capitão dos portos, Eduardo Cézar, anun-
ciava que duzentos fuzileiros navais viriam para Santos. Isso não era 
necessário, pois “nem os pombos apareciam no cais”. Mesmo assim, o 
capitão informava que os fuzileiros

não estão no porto para reprimir ou prender alguém, mas para garantir 
as instalações portuárias e oferecer condições de trabalho para quem 
quiser trabalhar.10

Em 1978, os fuzileiros navais haviam realizado um treino nas 
dependências do Porto de Santos, simulando a ocupação de pontos es-
tratégicos, e fizeram vários exercícios de dissolução de piquetes. Esse 
treino, de dois anos antes, denominado Operação Aragem, estava sendo 
realizado em 1980 num cenário real.

Assim, duzentos fuzileiros navais portando metralhadoras che-
garam a bordo do contratorpedeiro Santa Catarina. O plano de ocupa-
ção do porto foi traçado numa reunião de uma hora e meia realizada 
nas dependências do Grupamento de Fuzileiros Navais. Participaram 
da reunião: 

o capitão dos Portos, os chefes da Polícia Portuária, o titular do 6º Bata-
lhão da Polícia Militar/I, o capitão Roberto Barreto e o comandante-geral 
da PM, Adauto Faria Cotrim.11

O objetivo do plano estratégico discutido nessa reunião foi a divisão 
de tarefas entre os fuzileiros navais e a PM. Aos fuzileiros ,caberia “ocupar 
os pontos estratégicos do cais para permitir que os portuários que quisessem 

9. FOLHA DE S.PAULO. São Paulo, 19.03.1980, p. 23. 
10. O ESTADO DE S.PAULO. São Paulo, 19.03.1980, p. 24.
11. A TRIBUNA. Santos, 19.03.1980, p. 24. 
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trabalhar a partir de quarta-feira possam fazê-lo sem restrições”. Ainda que 
o capitão dos Portos afirmasse: “os fuzileiros não agem como elemento de 
repressão nem força coercitiva, e estão aqui apenas para garantir a tranqui-
lidade aos portuários que queiram trabalhar”.12 A presença dos fuzileiros 
navais era objetiva e eminentemente repressiva.

Quanto à PM, os soldados seguiriam exercendo o policiamento 
em pontos estratégicos, especialmente nos postos fiscais. Assim estava de-
finido que

Em toda faixa do caís havia 24 policiais. Sendo: Armazém 1 (5 PMs); Ar-
mazém 5 (2); Armazém 9 (2); Armazém 15 (2); Armazém 20 (2); Arma-
zém 23 (1); Armazém 24 (2); Armazém 25 (2); Armazém 32 (2); Armazém 
35 (3); Armazém 42 (1).13

Além desse efetivo, 

cinco viaturas da Rota da Capital também circularam insistentemente na 
vazia zona portuária. Segundo alguns policiais, esse policiamento preventivo 
deveria ser reforçado à noite ou na quarta de manhã com a vinda de uma 
tropa especial de choque da Capital, equipada com escudos, cassetetes elé-
tricos e bombas de gás lacrimogêneo, a mesma que normalmente reprime as 
passeatas estudantis e dispersa piquetes de trabalhadores em greve.14

Dessa forma, organizavam uma verdadeira praça de guerra para 
combater os trabalhadores que eram considerados subversivos e ameaça-
dores à Segurança Nacional por estarem em greve. E o Estado brasileiro, 
junto com a Cia. Docas, articulou-se para garantir os interesses da empre-
sa contra os trabalhadores.

12. Ibidem.
13. A CIDADE DE SANTOS. Santos, 19.03.1980, p. 11.
14. Ibidem.
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A força da greve foi respondida com a presença de Fuzileiros Navais na orla do cais. Foto de Araken Alcântara – Acervo do Sindicato 
dos Empregados da Administração Portuária de Santos.

A força da greve contra a ditadura civil-militar e a Cia Docas de Santos. Foto de Araken Alcântara – Acervo do Sindicato 
dos Empregados da Administração Portuária de Santos.
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CAPÍTULO XII

MORIBUNDA, A CIA. DOCAS DE SANTOS 
AINDA REAGE CONTRA OS TRABALHADORES

Fonte: Cidade de Santos, 13.09.1980, capa
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CAPÍTULO XII

MORIBUNDA, A CIA. DOCAS DE SANTOS 
AINDA REAGE CONTRA 

OS TRABALHADORES

TERMINADA A GREVE, COMEÇARAM AS RETALIAÇÕES 

No acordo que pôs fim à greve, assinado em 21 de março de 1980, 
ficou conveniado que “nenhum empregado grevista seria dispensado”. Os 
trabalhadores haviam aprendido, com as greves petroleiras, bancárias e 
metalúrgicas, a necessidade de resguardar seus dirigentes e impuseram 
essa cláusula, que foi desrespeitada de diversas maneiras. Muitos se lem-
bravam que em 1964, o Inquérito Policial Militar que puniu dezenas de 
trabalhadores da Cia. Docas de Santos foi redigido na sala do engenheiro 
Saulo Pires Vianna, subordinado ao inspetor-geral José Menezes Beren-
guer. E, mais, sabiam que o principal negociador da greve de 1980 era 
ninguém menos que o mesmíssimo Berenguer. 

Foram aplicadas, em linhas gerais, três formas de repressão e con-
trole no período pós-greve. 

1. Após o movimento paredista, intensificou-se o monitoramen-
to dos trabalhadores pelos órgãos policiais. 
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Dessa forma, chama a atenção o fato de que todos os monitora-
mentos feitos para controlar os trabalhadores da Cia. Docas de Santos, por 
parte do DSI/MT, Cisa, Ceninar, Cie, DPF, PMSP etc., tinham nome, 
número de registro e função do funcionário monitorado. Um breve estudo 
feito por nós1 apresenta dezenas de casos que comprovam a cumplicidade 
entre os órgãos repressivos e a Cia. Docas de Santos.

Seguem os nomes e dados constantes dos documentos:

ADELINO DA SILVA – Registro CDS nº 13.826 – TCD
ALBANO PEREIRA NETO – Registro CDS nº 15.672 – Encarregado 

de navio
ALDERIDES MADEIRA – Registro CDS nº 29.587 – Escriturário classe 

“B”
ALVANIR RODRIGUES – Registro CDS nº 6.252V– Fiel de armazém
AMAURY DA CRUZ TIRIBA – Aposentado da CDS
ANTONIO ADIVAL RODRIGUES – Registro CDS nº 23.959 – TCD
ANTONIO CARLOS NÓBREGA – Registro CDS nº 21.912 – Encar-

regado de navio
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA – dirigente sindical portuário
ANTONIO MENDES FILHO – Registro CDS nº 8.148 – Feitor
ARTUR DE ABREU PESTANA FILHO – Registro CDS nº 12.187 – 

Trabalhador de armazém
BENEDITO FURTADO DE ANDRADE – Dirigente sindical portuário
BENIGNO RODRIGUES FILHO – Registro CDS nº 12.686 – Funcio-

nário classe “C”
CARLOS ALBERTO FERREIRA – Registro CDS nº 15.520 – Fiel de 

armazém
CARLOS ALBERTO SARTORI – Registro CDS nº 15.796 – Motorista

1. FERNANDES NETO, Antônio; SANTOS, Adriana Gomes. Santos, 1980: Portuários em Greve. Nem os 
pombos apareceram no cais. São Paulo: Ed. Veneta, 2015, pp. 232-233.
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CLAUDIO BARAZAL NEVES – Registro CDS nº 12.529 – Funcionário 
“C”

CLAUDIONOR COSMO DA SILVA – Registro CDS nº 13.979 – TCD
CLESO GRILLO – Registro CDS nº 13.473 – Funileiro classe “H”
CLOANTO RODRIGUES DO NASCIMENTO – Registro CDS nº 

14.032 – Encarregado de navio
DURVAL DOMINGOS DOS SANTOS – Registro CDS nº 13.386 – 

Motoreiro de 1ª classe
EUCLIDES MENDES DE ARAUJO – Registro CDS nº 8.114 – Feitor 

de 2ª classe.
FRANCISCO MOREIRA TABOADA – Registro CDS
GERSON ALBERTO ROZO GUIMARÃES – Registro CDS nº 30.966 

– Escriturário “A”
IRINEU RUIZ DOS SANTOS – Registro CDS nº 12.855 – Fiel de ar-

mazém ajudante
IVO NOGUEIRA DA COSTA – Registro CDS nº 17.559 – Motoreiro
JESUS SEDANE MARTINEZ FILHO – Registro CDS nº 13.644 – Fei-

tor ajudante
JOÃO PEDRO FERNANDES – Registro CDS nº 24.121 – Funcionário 

“B”2

JOSE PEDRO FERNANDES – Registro CDS nº 24.121 – Funcionário 
classe “B”3

JURANDIR FRANÇA DA HORA – Registro CDS nº 27.378
LAURO INOCÊNCIO DE SOUZA E SILVA SOBRINHO – Registro 

CDS nº 21.151 – Funcionário classe “A”
LEONARDO ROITMAN – portuário aposentado
LINDOLPHO LINHARES – Registro CDS nº 14.532 – Funcionário 

classe “D”

2. O nome nos monitoramentos dos órgãos policiais ora aparece como João, ora como José. Os números de 
matrícula e a função são iguais.
3. Ibidem.
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LOURIVAL CORREA DE ANDRADE – Registro CDS nº 2.330 – En-
carregado de trem

LUIS FERNANDO CARVALHO – Registro CDS nº 16.108
MANOEL CARLOS SANTANA – Registro CDS nº 25.253 – TSD
MANOEL MIRANDA DE OLIVEIRA – Registro CDS nº 14.119 – Fiel 

de armazém ajudante
MILTON DE OLIVEIRA – Registro CDS nº 23.476 – Encarregado de 

navio
MILTON SILVA – Registro CDS nº 8.913 – ajustador “L”
OSNY NERY DOS SANTOS – Registro CDS nº 35.509 – Guarda Por-

tuário
OZEAS AUGUSTO CANUTO – Registro CDS nº 15.604 – Funcioná-

rio “C”
PLINIO CARDOSO – Registro CDS nº 16.088 – Fiel de armazém aju-

dante
RENATO POUSA – Registro CDS nº 13.831
UMBERTO MANOEL DE SANTANA – Registro CDS nº 12.338 – 

Feitor 2ª classe
VANDERLEI TABOADA DO ROSÁRIO – Registro CDS nº 13.726 – 

Funcionário da SAN
VIVALDO DE ALMEIDA NERY – Dirigente sindical portuário
WALTER DE MELO – Registro CDS nº 10.936 – Fiel de armazém
WAGNER MOREIRA DE ARAUJO – Registro CDS nº 22.245 – Escri-

turário classe “C”
WILSON SOUZA FREITAS – Registro CDS nº 18.465 – Feitor

2. Outra forma de punição foi relatada pelo trabalhador Lauro 
Inocêncio de Souza e Silva Sobrinho. 

O relato foi feito em seu processo de pedido de anistia formulado 
ao Ministério da Justiça. Segundo Lauro, após a greve, ele foi rebaixado 
da condição de trabalhador administrativo para trabalhador de carga e 
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descarga. Como se não bastasse, foi punido com suspensão de 20 dias, 
acusado de roubo de mercadoria. Roubo esse nunca comprovado. “Se 
houve roubo, por que não houve justa causa?”, pergunta Lauro. Ele era 
militante do nascente PT, aplicado militante sindical, tendo sido punido 
antes da negociação do novo Acordo Coletivo como forma de impor o 
clima de terror, como sempre foi o modelito CDS.

3. Demissão como rescaldo da greve e como prevenção diante da 
nova negociação do ACT

Nobel Soares de Oliveira era o único dos dirigentes da greve que 
não tinha estabilidade, seja ela sindical, seja por ser cipeiro. Sua presença 
na greve foi marcante. Suas fotos publicadas nos jornais, assim como suas 
entrevistas e as polêmicas que gerou sobre a condução da greve, coloca-
ram-no em evidência. Além do mais, era militante da ala radical do PT, a 
Convergência Socialista. Ele era um rapaz culto, em vias de graduar-se em 
Direito e bom orador. No entanto, as suas críticas ácidas ao regime militar, 
à exploração por parte da empresa e aos dirigentes sindicais domesticados 
desagradavam. Para agravar ainda mais a situação, a Cia. Docas de Santos, 
no mês de outubro, começaria a negociação do novo ACT. Assim, mesmo 
que o acordo de greve, em sua cláusula 8, tenha convencionado que “ne-
nhum grevista seria punido”, ele foi demitido.

Em nota nos jornais, José Menezes Berenguer afirmou que a de-
missão foi “em razão da incompatibilidade surgida posteriormente ao ci-
tado movimento, motivando perda da indispensável confiança para a ma-
nutenção no vínculo empregatício que vinha existindo entre as partes”.4

DOIS DEPUTADOS EXPLICAM A DEMISSÃO DO TRABALHADOR

O pronunciamento do deputado estadual Rubens Lara, de Santos 
e da oposição, foi categórico: 

4. Ofício SG/03.07-ED/2578.80 assinado pelo superintendente-geral, José Menezes Berenguer foi publicado 
no jornal Cidade de Santos. CIDADE DE SANTOS. Santos, 18.09.1980, p. 6. 

Docas Final revisão final.indd   297 30/11/2020   12:08



 |  298  | CIA. DOCAS DE SANTOS  ETERNAMENTE EM BERÇO ESPLÊNDIDO

(...) “havia um plano da CDS para expurgar os empregados mais com-
bativos na luta por seus direitos. A injustiça contra a classe operária tem 
sido uma constante nos últimos anos, devido à ação espúria deste governo 
antipopular, antidemocrático e antinacional.”5 E mais: “Na verdade, a de-
missão do trabalhador portuário faz parte de um plano da CDS na ten-
tativa de expurgar todos aqueles que defendem os interesses da categoria 
(...). Denunciamos mais esta arbitrariedade contra um trabalhador, pois, se 
não barrarmos este tipo de atitude, é bem provável que a CDS desencadeie 
uma onda de demissões.”6

Joaquim Del Bosco Amaral, deputado federal, da oposição, afir-
mava: “que isso era só o começo do que pode vir por aí contra os trabalha-
dores”7. Ao deputado Del Bosco, Sergio da Costa Matte, superintendente 
de Tráfego da Cia. Docas de Santos, em conversas informais, dizia: “va-
mos entregar a nova empresa limpa de agitadores.” Costa Matte, cogitado 
à época para presidir a futura empresa, articulava-se com empresários de 
perfil mais conservador para comporem a diretoria. 

Ainda, segundo Del Bosco Amaral: 

(...) se a dispensa do empregado não for anulada e novas demissões ocorre-
rem, as providências dos trabalhadores e de suas lideranças devem ser ime-
diatas porque o grupo de empresários radicais e não liberais vai arrancar o 
pelo que ainda resta nas costas dos trabalhadores.8

E concluía: 

(...) se os portuários estavam mal, estarão liquidados se os sindicatos não 
agirem à altura, principalmente em relação aos nomes que figurarão no 
primeiro escalão da nova companhia.9

5. CIDADE DE SANTOS. Santos, 14.09.1980, p. 14. 
6. Ibidem.  
7. Ibidem, p. 8. 
8. Ibidem, p. 8. 
9. CIDADE DE SANTOS. Santos, 14.09.1980, p. 8.
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A demissão foi em setembro. Em novembro, a família Guinle en-
tregaria a concessão após noventa anos e surgiria a Companhia Docas 
do Estado de São Paulo (Codesp). Contudo, não havia como negar as 
denúncias dos deputados Rubens Lara e Del Bosco Amaral de que Be-
renguer estava fazendo o serviço sujo de demitir ativistas e, desse modo, 
entregar à Codesp uma empresa livre de “maus funcionários”.

A indignação contra a família Guinle em seus noventa anos de 
exploração da faixa portuária, da cidade e do Estado brasileiro, foi sinteti-
zada no editorial do jornal Cidade de Santos:

O Senhor Feudal Gasta!10

Confirmou-se, lamentavelmente, o que afirmávamos nesta coluna, no dia 
18 de março último, comentando a greve dos portuários e o descaso com 
que os proprietários da Companhia Docas de Santos olham para as maze-
las por que passam os trabalhadores do porto de Santos. 
Naquela oportunidade, dizíamos que a CDS transformou, por 90 anos, 
“uma faixa da cidade com aproximadamente 11 quilômetros de extensão 
em feudo de seus proprietários, os Guinle, que vivem no Rio de Janeiro, 
ignorando as mais sérias mazelas por que passam os seus trabalhadores. E, 
o que é mais sério, transformando autoridades municipais e federais em 
seus prepostos para solucionarem problemas que lhes competem direta-
mente, porque em 90 anos de existência sempre se serviram da cidade e de 
seus filhos, sem nunca servi-los”. Hoje, queremos lembrar mais: durante 
todos esses 90 anos de concessão. A Companhia Docas de Santos nun-
ca pagou um vintém sequer de impostos nos cofres públicos municipais, 
mercê de uma isenção odiosa que vem dos tempos do início da República 
e que lhe permitiu até, em todo esse tempo, eximir-se do recolhimento do 
Imposto de Renda. 
Pois bem. No exato momento em que as lideranças sindicais da cidade 
denunciavam que a concessionária do porto, às vésperas de entregá-lo à 

10. CIDADE DE SANTOS. Santos, 16.08.1980, p. 2.
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Portobrás, em decorrência do fim do prazo de concessão, está a dever cerca 
de 400 milhões aos seus empregados, referentes a apenas duas das inúme-
ras ações trabalhistas contra ela movidas, o presidente da Docas, Candido 
Guinle de Paula Machado, concedia entrevista a jornais cariocas para dizer 
que com a entrega das instalações portuárias à União, a empresa receberá 
cerca de CR$ 1,1 bilhão a título de indenização. E afirmava mais: que não 
tinha interesse em prorrogar a concessão, porque o capital aplicado lhe 
rende somente 10 por cento ao ano e a CDS obterá maiores vantagens 
aplicando em outras atividades. 
Aproveitava o Sr. Candido Guinle de Paula Machado para anunciar que 
essa vultuosa indenização que a Docas receberá por ter sugado por 90 anos 
o sangue dos santistas, será empregada nas empresas do grupo em geral 
(todas elas com sede no Rio de Janeiro) e num grande investimento para a 
produção de álcool por um novo processo tecnológico, também no Estado 
do Rio. 
Quer dizer: o senhor feudal entrega os restos de sua ex-propriedade e pre-
fere não mais ouvir falar de Santos e seu povo, que tanto lhe deram por 
90 anos. Vai esbanjar esse dinheiro todo no Rio de Janeiro, onde as pos-
sibilidades são maiores. O senhor feudal começa a gastar. E a cidade que 
lhe permitiu chegar à potência que hoje é? Bem... Santos e seu povo que 
se fomentem!
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A ficha de registro de Lauro Inocêncio mostra que em 1980, após a greve na qual cumpriu o papel de 
articulador do movimento paredista entre seus companheiros, após o movimento foi sancionado três vezes, nos 
seguintes dias: 24.06; 31.07 e 09.10; por distintas acusações de acordo com os documentos.

Ficha de Registro de Lauro Inocêncio de Souza e Silva Sobrinho.
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Na ficha de registro de Lauro Inocêncio, de 01.08.1980, que mostra sua função, funcionário classe “A”, na área 
administrativa, e no dia 04.11.1980 foi transferido para trabalhador de carga e descarga, isto é, trabalhador braçal. 
Assim, configura-se um rebaixamento dentro da hierarquia da empresa com perda de direitos trabalhista.
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CAPÍTULO XIII

A SAÍDA DA CIA. DOCAS DE SANTOS E 
A PERSISTÊNCIA DA REPRESSÃO

CODESP: NOVOS TEMPOS, VELHOS MÉTODOS

No dia 08 de novembro de 1980, iniciaram-se os tempos da Cia. 
Docas do Estado de São Paulo (Codesp). Nessa época, Paulo Salim Maluf 
governava o Estado.

Seu governo ficou marcado por diversos escândalos, repressão às 
greves, ao movimento popular como na Freguesia do Ó, e o mais grave de 
tudo, o assassinato pela PM do dirigente operário Santo Dias. Sergio da 
Costa Matte, a quem o deputado Del Bosco acusava de querer limpar a 
empresa de “maus funcionários”, foi indicado por Maluf para a presidência 
da Codesp.

Após a greve, como vimos, a família Guinle intensificou a forma re-
pressiva e deixou para a futura Codesp uma máquina de reprimir eficiente 
que se estendia não só ao porto, mas a toda cidade. 

Vejamos alguns casos:

a) Lançamento do Partido dos Trabalhadores na Praça dos
Andradas, no dia 28 de novembro de 1980 
Foi lançado em praça pública o nascente Partido dos Trabalhado-
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res, com suas ideias antiditatoriais e com forte presença de sindicalistas, 
colocando as empresas em polvorosa. A Codesp, mantendo a tradição 
da antiga Cia. Docas de Santos, enviou a Guarda Portuária para vigiar 
os presentes e as intervenções. O ato ocorreu fora da área do porto, na 
verdade a quase dois quilômetros do ponto mais próximo ao cais. Po-
rém, os guardas portuários eram meio atabalhoados e acabaram sendo 
descobertos, como podemos ver no informe do Deops:

Segundo consta, agentes da guarda portuária prejudicaram o serviço de 

observação, uma vez que foram vistos gravando o discurso de Lula, aliás, 

objeto de alusão por parte do orador à polícia de um modo geral. 

Consta que os agentes se chamam Francisco de Paula Batista e Alaor 

da Silva Crisóstomo ou Crisóstomo da Silva, e que, inclusive, estariam 

armados.1

b) Controle de manifestações na cidade
No Informe BR_AN_BSB_PA_001_02, encontramos uma co-

municação do guarda portuário Edinaldo P. Silva dirigida ao chefe da 
Guarda Portuária. O dito informe está em papel timbrado da Codesp. 
No informe, lê-se:

Sr. Chefe da GPORT:

Anexo, encaminhamos para conhecimento de V.Sa., um exemplar dos 

panfletos que eram distribuídos na Praça dos Andradas durante a con-

centração que ali se realizava. 

Outrossim, informamos que mantivemos esquema na faixa portuária até 

as 20.30 horas, nada sendo observado de anormal, sendo certo que a 

1. ARQUIVO HISTÓRICO DE SANTOS. Arquivo policial n°11.178, p. 291 – pasta Partido dos Tra-
balhadores/ Santos, este documento foi citado pelos autores em outra publicação: FERNANDES NETO, 
Antônio; SANTOS, Adriana Gomes. Santos, 1980: Portuários em Greve. Nem os pombos apareceram no 
cais. São Paulo: Editorial Veneta, 2015, p. 209. 
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referida concentração terminou por volta das 19.45 horas. 
Era o que nos cumpria informar. 
GPORT, em 01 de outubro de 19812

c) A Guarda Portuária da Codesp assume que monitora orga-
nização política por fora dos muros da empresa

No documento AC_ACE_15426_81, a AGSI/Codesp “encami-
nha o dossiê de atividades da Convergência Socialista, em Santos/SP – 
desde 1978 – elaborado pela AGSI/Codesp”3. Esse dossiê foi encaminhado 
a diversos setores e órgãos como: Agência Central do SNI; Divisão de Se-
gurança e Informação do Ministério da Justiça; Departamento de Polícia 
Federal; Centro de Informações e Segurança da Aeronáutica; Centro de 
Informações da Marinha; e Centro de Informações do Exército, conforme 
se lê no próprio documento citado.

d) Exilada argentina monitorada pela Codesp
Crizal Sacramone era o nome de uma enfermeira argentina exi-

lada no Brasil. Ela tinha vida regular no país, inclusive com filho brasi-
leiro. A Codesp se preocupava muito com os militantes do nascente PT, 
em especial após a greve de 1980. No bojo desse monitoramento, talvez 
Crizal fosse um troféu a ser apresentado.

Em um documento temos o seguinte: 
 
Um informante da AGSI Codesp manteve um diálogo com Crizal, en-
fermeira argentina, infiltrada no PT Santos onde tem tido uma participa-
ção ativa. Além de Crizal, outros argentinos têm desenvolvido atividades 
políticas em Santos, mas nenhum até agora com a mesma pertinência4. 

2. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -BR_AN_BSB_
PA_001_020. Distrito Federal/Brasília, p. 45.
3. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -AC_ACE_15426_81. 
Distrito Federal/Brasília, p. 45.
4. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -AC_ACE_19779_81. 
Distrito Federal/Brasília.
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Os diálogos aos quais se refere o documento ACE AO197798 
aconteceram em reuniões nas casas de pessoas que seguramente não sa-
biam que estavam sendo monitoradas. Diga-se de passagem, essa grave 
violação de direitos individuais se deu pelo menos em três oportunidades 
como podemos identificar nos documentos:

1. No dia 03 de abril de 19815

“Crizal”, de fato, teria se manifestado sobre diversos aspectos da conjun-
tura política nacional, na forma exposta no documento de referência. 
“Crizal” teria feito tais comentários durante uma reunião realizada em 03 
ABR 81, na residência de Antonio Carlos Barreto (“Toni”) – integrante do 
Diretório Municipal /do PT de Cubatão/SP e militante da Convergência 
Socialista (CS) – sita à Rua Guedes Coelho, 143, Ap. 82, Santos/SP. Além 
de “Toni” e “Crizal”, participaram da reunião Jussara Razzé, esposa ou 
amásia de “Toni” – e também militante do PT e da CS –além de Delzir de 
Tal e de outro ativista não identificado.

2. No dia 10 de abril de 19816

Em 10 ABR 81, no mesmo local, foi realizada outra reunião, igualmen-
te envolvendo ativistas da CS, entre os quais Antonio Carlos Barreto 
(“Toni”), Jussara Razzé, “Crizal”, Maria Valéria Andrade Alvarenga e Ma-
noel Muniz dos Santos (Satanás).

3. Em 10 de julho de 19817

Realizou-se, no dia 10.jul.81, reunião de elementos ligados ao Partido dos 
Trabalhadores e Convergência Socialista, na residência da jornalista Angela 
Gouveia Franco Duarte, sita à Av. Bartolomeu de Gusmão nº 86 – Conjunto 
Jardim Atlântico – Edifício Dália – ap. 1014 –10° andar/Santos.

5. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -ASP_ACE_10810_82. 
Distrito Federal/Brasília.
6. ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -AC_ACE_19779_81. 
Distrito Federal/Brasília, p. 3.
7. Ibidem p. 6.
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Compareceram as seguintes pessoas: Angela Gouveia Franco 
Duarte; Nobel Soares de Oliveira; Dirley Leme da Fonseca; Maria 
Valéria de Andrade Alvarenga; Crizal (Argentina);

e) A troca de informações e documentos entre a Codesp e os 
órgãos repressivos seguiu seu curso tal qual nos tempos da Cia. Docas 
de Santos

O informe n° 0960/116/ASP/1981, de 20 de abril de 1981, dedi-
cado “as atividades de Nobel Soares de Oliveira e outros” inclui dez folhas 
de documentos relacionados com a demissão do mesmo da Cia. Docas 
de Santos. Entre eles, há documentos em papel timbrado da Codesp e 
assinados pelo diretor financeiro da nova empresa. 
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AGSI/Codesp monitora o Partido dos Trabalhadores fora dos muros da empresa.
FONTE: Ministério da Justiça – Agencia Central do SNI – Informação nº 220/81/04/DSI/MJ0382980
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Monitoramento do ato público de lançamento do PT na Baixada Santista, 28.11.1980. 
ARQUIVO HISTÓRICO DE SANTOS. Arquivo policial n° 11.178, pp. 291-3. Pasta: Partido dos Trabalhadores.
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O monitoramento relata que dois guardas portuários estavam gravando o ato. 
Fonte: ARQUIVO HISTÓRICO DE SANTOS. Arquivo policial n° 11.178, pp. 291-3. Pasta: Partido dos Trabalhadores.
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O monitoramento apresenta um dossiê da organização política Convergência Socialista, desde 1978. Foi elaborado 
pela AGSI da Codesp. Fonte: ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -AC_
ACE_15426_81. Distrito Federal/Brasília, p. 3.
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O monitoramento de estrangeiros provenientes do Cone Sul fazia parte de um programa repressivo 
internacional que ficou conhecido como Operação Condor, na qual os policiais dos países envolvidos agiam 
de forma integrada. O que houve de novo foi a presença da Codesp, sucessora da Cia. Docas de Santos como 
integrante nessas investigações. Fonte: ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: 
COREG -ASP_ACE_10810_82. Distrito Federal/Brasília.
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A Codesp (sucessora da Cia. Docas de Santos) infiltrou um agente numa residência privada sem ordem judicial, 
em um lance de ousadia e sentido de impunidade para poder monitorar a exilada argentina Crizal. Fonte: 
ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG – AC_ACE_19779_81. Distrito 
Federal/Brasília.
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Documento  do chefe de adm. de pessoal dirigido ao Chefe da Divisão de Finanças da Codesp. Como esse 
documento interno da CODESP foi para nos arquivos policiais? Fonte: ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço 
Nacional de Informações: COREG - ACE_006682_81. Distrito Federal/Brasília.
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Neste monitoramento, com papel timbrado da Codesp, verificamos uma correspondência da empresa dirigida ao 
banco Caixa Econômica Federal relacionada a demissão de Nobel Soares de Oliveira.
Fonte: ARQUIVO NACIONAL. Arquivos do Serviço Nacional de Informações: COREG -ASP_ACE_00682_81. Distrito 
Federal/Brasília.

Docas Final revisão final.indd   317 30/11/2020   12:08



 |  318  | CIA. DOCAS DE SANTOS  ETERNAMENTE EM BERÇO ESPLÊNDIDO

Docas Final revisão final.indd   318 30/11/2020   12:08



MORIBUNDA, A CIA. DOCAS DE SANTOS DE SANTOS AINDA REAGE CONTRA OS TRABALHADORES   |  319  | CAPÍTULO XIV
ALGUMAS CONCLUSÕES

Fonte: A Cidade de Santos 20.03.1980 p. 10
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CAPÍTULO XIV

ALGUMAS CONCLUSÕES

CUMPLICIDADE OU RESPONSABILIDADE?

Em geral temos falado de cumplicidade das empresas nos casos de 
repressão praticada por agentes do Estado, em especial por agentes militares, 
policiais ou judiciais. Achamos que o conceito de cumplicidade não expressa 
a riqueza desse fenômeno. Nesse sentido, achamos pertinente a explicação 
dada pelos principais movimentos de direitos humanos argentinos que afir-
mam: “Cumplicidade aparece comumente associada ao acompanhamento 
de uma ação desenvolvida por outro ator”1.

Tratar as empresas como cúmplices e responsabilizar apenas os 
agentes repressivos do Estado é um reducionismo, na medida em as 
empresas aparecem como se tivessem desempenhado um papel comple-
mentar ou subsidiário na repressão aos trabalhadores. Ao contrário, as 
empresas junto com os militares aplicaram políticas coercitivas e repres-
sivas e, ao final, saíram ilesas. Voltemos à experiência argentina neste 
importante tema: 

1. RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL EN DELITOS DE LESA HUMANIDAD. Represión a los 
trabajadores durante el terrorismo de Estado. Tomo II, p. 405. Essa publicação é gratuita no site: infojus.gob.
ar. Disponível em: www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2017/10/Responsabilidad-empresarial-en-deli-
tos-de-lesa-huma nidad-T2.pdf. p. 405. Acesso em: 25 out 2017.
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A articulação entre práticas e interesses das forças militares e das direções 

empresariais é um dado central.... onde ambos atores aparecem com peso 

e linha de ação próprios. Para melhor entender essa aliança repressiva, pro-

pomos, então o conceito de “responsabilidade”, que permite expressar em 

uma forma mais clara e contundente, o papel ativo que tiveram as empre-

sas na repressão aos trabalhadores.2

Portanto, em nossas conclusões, vamos trabalhar com o conceito 
de “responsabilidade” da Cia. Docas de Santos junto com os agentes do 
Estado, na repressão aos trabalhadores e também à população da Baixada 
Santista conforme descrito neste informe.

A violência empresarial praticada por agentes do Estado visou 
as organizações ou indivíduos que poderiam criar condições que inter-
ferissem no disciplinamento da força de trabalho e da sociedade como 
um todo. 

Neste sentido, o Estado atuou com métodos que, nos últimos 
anos, convencionou-se chamar de “terrorismo de Estado”. O terrorismo de 
Estado tem diversas facetas, como bombardeios, assassinatos em massa etc. 
Porém há outras facetas que, em termos quantitativos poderíamos dizer 
que são menores, mas em termos qualitativos são iguais, na medida em que 
o Estado atua como o fator disciplinante e paralisante das reivindicações 
sociais por meio do terror e da autocensura, inclusive com a cooptação de 
adversários.

Portanto, dizemos que inicialmente a Cia. Docas de Santos, e pos-
teriormente a Cia. Docas do Estado de São Paulo, junto com órgãos e 
agentes do Estado, atuaram com métodos terroristas nos locais de traba-
lho, moradia e associação dos trabalhadores. 

2. RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL EN DELITOS DE LESA HUMANIDAD. Represión a los 
trabajadores durante el terrorismo de Estado. Tomo II, p. 405. Disponível em: www.cels.org.ar/web/wp-con-
tent/uploads/2017/10/Responsabilidad-empresarial-en-delitos-de-lesa-humanidad-T2.pdf. p. 405. Acesso 
em: 25 out 2017.

Docas Final revisão final.indd   322 30/11/2020   12:08



ALGUMAS CONCLUSÕES  |  323  | 

Métodos da Cia. Docas de Santos, Codesp e do Estado brasileiro 
para disciplinar e reprimir:
1. participação e financiamento na criação do Ipes;
2. articulação e apoio incondicional ao golpe de Estado;
3. fornecimento de dados e endereços para o Inquérito Policial Militar;
4. fornecimento de sua estrutura física para funcionamento do IPM;
5. utilização de seus veículos para detenção de ex-funcionários;
6. fornecimento de documentos internos da empresa, em papel timbra-

do e com assinatura, para execução dos processos repressivos;
7. prisão dos principais dirigentes sindicais da Cia. Docas de Santos no 

navio-prisão Raul Soares;
8. subordinação do navio-prisão Raul Soares ao capitão dos Portos;
9. funcionários de alto escalão da empresa como Saulo Pires Vianna 

(chefe da Divisão de Pessoal), e José Menezes Berenguer (inspetor-ge-
ral) elaboraram dossiês falsos, deram falso testemunho nas Auditorias 
Militares e testemunharam contra políticos que ousaram denunciá-
-los, como nos IPM contra os ex-deputados Gastone Righi e Mário 
Covas Jr.;

10. militarização da Guarda Portuária por meio da subordinação à Ca-
pitania dos Portos e pagamento de salário pela Cia. Docas de Santos;

11. contratação de oficiais da reserva e policiais da ativa para compor os 
quadros da Guarda Portuária;

12. detenção de funcionários suspeitos na sede da Guarda Portuária, 
submetidos a atos vexatórios, inclusive com tortura por queimadura 
de cigarro;

13. os funcionários graduados da empresa Nelson Di Giulio (chefe de 
Seção do DVI), coronel R1 José Carlos Garboggini (responsável 
pelo DVI) e José Menezes Berenguer (inspetor-geral) possibilita-
ram, facilitaram a preparação ou prepararam diretamente dossiês 
falsos contra juiz, promotor e delegado de polícia responsável pelo 
Dops e também contra trabalhadores; 
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14. fornecimento de dados dos funcionários aos órgãos repressivos, tais 
como  nome, filiação, endereço, número de registro, função etc.;

15. monitoramento de atividades públicas, tais como comícios, atos pú-
blicos etc.; 

16. violação do domicílio privado para efeito de investigação sem or-
dem judicial;

17. punição e demissão de funcionários sem que a Justiça tenha interce-
dido em favor do mais frágil e de seus direitos. 

Vantagens econômicas, financeiras e trabalhistas obtidas pela 
Cia. Docas se Santos e Codesp durante a ditadura civil-militar:
1. liberação de investimento no porto mesmo com o país em recessão;
2. nulidade dos Contratos Coletivos de 1962 e 1963;
3. retirada de direitos históricos, como a tabela de horas extras, vigente 

desde 1937;
4. imposição do regime de trabalho de dois turnos e redução salarial 

real;
5. como consequência dos itens 2, 3 e 4, houve redução de até 33% do 

custo operacional;
6. aumento do adoecimento e acidentes de trabalho, duplicando ou até 

triplicando os indicadores nacionais; 
7. correção monetária do registro contábil do valor dos bens que in-

tegram o ativo imobilizado; dessa medida, resultou um montante 
líquido de CR$ 23.162.900.653,00, elevando-se o capital da conces-
são para CR$ 54.492.522.478,00. Dessa benesse legal, resultou, em 
1965, um aumento de capital na proporção de uma ação por grupo 
de onze ações. Portanto, com um único decreto, a ditadura civil-mi-
litar deu uma bonificação de 10% para cada acionista titular; 

8. manutenção das isenções fiscais por 90 anos;
9. indenização de CR$ 1,1 bilhão quando da devolução das instalações 

portuárias à União; 
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10. passivo trabalhista repassado à Codesp, sendo que apenas duas ações 
estavam orçadas em CR$ 400 milhões. 

Contudo, não há como negar que a Cia. Docas de Santos e a 
Codesp se utilizaram de práticas de terrorismo de Estado para discipli-
nar e controlar não só os trabalhadores, como também focos de possí-
vel resistência na sociedade. Além do mais, é inegável o favorecimento 
econômico obtido pelas empresas, como foi apresentado ao longo deste 
trabalho.
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