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RESUMO 

 

Essa pesquisa teve como objeto de análise a relação dos agentes religiosos da Igreja 

Católica em Santos com a ditadura militar e os acontecimentos da política brasileira, entre 

1967 e 1979. Considerado subversivo, dom David Picão tomou posse como bispo titular 

de Santos no dia 13 de dezembro de 1966, convivendo com a vigilância constante da 

espionagem. O período analisado inclui a ordem de prisão expedida contra o bispo na 

madrugada da promulgação do AI-5, a detenção e tentativa de expulsão de três padres 

operários, a perseguição empreendida contra o bispo e outros membros do clero, além da 

atuação de um grupo de padres mais conservadores, estando entre eles, monsenhor 

Manoel Pestana Filho, que anos mais tarde seria nomeado bispo de Anápolis/GO por João 

Paulo II. Utilizamos como principal referência a análise de parte do acervo do DOPS 

Santos, disponibilizado pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP). O recorte 

histórico engloba o primeiro ano de d. David Picão como bispo titular em Santos e termina 

no ano da promulgação da Lei da Anistia, apoiada pelo prelado.  

Palavras-chave: Ditadura Militar; Igreja Católica; Repressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research had as its object of analysis the relationship of the religious agents of the 

Catholic Church in Santos with the military dictatorship and the events of Brazilian 

politics, between 1967 and 1979. Considered subversive, d.  David Picão took office as 

titular bishop of Santos on December 13, 1966, living with the constant spying service.  

The period analyzed includes the order of detention issued against the bishop in the early 

morning of the promulgation of AI-5, the arrest and attempted expulsion of three worker 

priests, the persecution undertaken against the bishop and other members of the clergy, 

in addition to the action of a group of more conservative priests, among them Msgr.  

Manoel Pestana Filho, who years later would be appointed Bishop of Anápolis/GO by 

John Paul II.  We used as main reference the analysis of part of the DOPS Santos 

collection, made available by the Public Archive of the State of São Paulo (APESP).  The 

historical cut encompasses the first year of d.  David Picão as titular bishop in Santos and 

ends in the year of the promulgation of the Lei Anistia, supported by the prelate. 

Keywords: Military Dictatorship; Catholic Church; Repression. 
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 INTRODUÇÃO 

 

No decorrer do século XX, o perfil do clero brasileiro mudou de modo 

significativo. Outrora agente político conservador, antimoderno e protagonista das 

marchas contra as reformas de base de março de 1964, a Igreja no Brasil converteu-se 

com o passar dos anos em uma das instituições que mais questionou a lógica autoritária 

do regime. O compromisso com as classes empobrecidas, a denúncia contra as violações 

dos direitos humanos e contra um modelo econômico excludente ganharam a simpatia de 

intelectuais não-católicos e o olhar desconfiado da Santa Sé. 

Sob a liderança do cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro, d. Sebastião Leme, 

durante a década de 1930 o episcopado brasileiro aderiu a estratégia da neocristandade, 

que aliou a Igreja as elites e ao presidente Getúlio Vargas. O objetivo era resgatar a 

influência social da instituição, que perdeu privilégios e se viu fragilizada em função dos 

impactos negativos do padroado régio e da Constituição positivista, promulgada em 1891. 

Para o estadunidense Scott Mainwarring (1989), foi a estratégia da neocristandade a 

responsável por revitalizar a presença da Igreja na sociedade brasileira. 

De acordo com o filósofo Roberto Romano (1979), esta cumplicidade com formas 

autoritárias de poder de Estado foi uma prática recorrente que perdurou pelo mundo até a 

chegada do Concílio Vaticano II (1962-1965).1 Tanto para Vargas quanto para os chefes 

de Estado que se seguiram, era fundamental obter a sua bênção, sendo ela uma 

“formidável máquina burocrática de controle dos dominados” (1979, p.146). Como 

destaca Kenneth Serbin, havia interesse por parte da Igreja em resgatar a força da sua 

influência política pública, reduzida drasticamente nos tempos modernos (2001, p.100). 

Entretanto, devemos lembrar que a Igreja não hesitava em preterir o governo 

vigente em favor das elites econômicas quando ele não lhes agradava. Até por esse 

 
 

1 Concílios são reuniões presididas e sancionadas pelo papa, que envolvem teólogos e autoridades 

eclesiásticas para a deliberação e discussão de questões pastorais, de fé, doutrina e moral. Convocado pelo 

Papa João XXIII, como indica Caldeira (2011), o Concílio Vaticano II (1962-1965) foi um concílio 

ecumênico que reuniu mais de dois mil prelados de todo o planeta. Suas decisões estão expressas em quatro 

constituições, nove decretos e três declarações. Em linhas gerais, destacou-se pelo caráter pastoral que 

propiciou, na teoria, um equilíbrio entre todos os fiéis, pela reforma litúrgica – onde a Missa de rito romano 

foi simplificada e passou a ser a celebrada na língua vernácula – e pelo incentivo a liberdade religiosa. Em 

suma, os autores situam o concílio como o momento em que a Igreja, até então avessa, abriu-se para o 

mundo moderno (CALDEIRA, 2011, p.70). 
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motivo, buscou educar as classes privilegiadas através do ensino das escolas 

confessionais, das recém-criadas universidades católicas e da Ação Católica Brasileira 

(ACB), criada em 1935, uma forma de fazer com que os filhos da burguesia adotassem 

os valores cristãos. Sobre essa cumplicidade, afirmou Max Weber em 1905:  

 

A religião das classes privilegiadas legitima e conserva o status quo, 

enquanto a das camadas inferiores se revolta e anuncia a transformação 

social. Toda a religião de redenção nasce de um estado de carência. As 

classes superiores nunca se encontram em estado de carência. Em 

consequência, a religião que nasce no seu seio tem pôr fim a justificação 

e a legitimação da sua situação privilegiada (WEBER,  2001, p.165).  

 

Para antagonizar com o discurso comunista e sua aproximação com as camadas 

mais vulneráveis da sociedade, a Igreja passa a se aproximar dos trabalhadores, 

executando tarefas que normalmente caberiam ao Estado. Durante a Era Vargas, os 

Círculos Operários Cristãos se proliferaram pelo Brasil, inspirados pelas encíclicas 

sociais, com o propósito de controlar o sindicalismo. A instituição preocupou-se cada vez 

mais com as questões sociais. Assim nos elucida Rodrigo Patto Sá Motta:  

 

O despertar da hierarquia católica para o problema social e a consequente 

proposição de programas visando a justiça social decorreram 

fundamentalmente, embora não exclusivamente, da percepção de que os 

comunistas ameaçavam a cidadela católica (MOTTA, 2002, p.20). 

 

A respeito dos círculos operários, tais movimentos se diferenciavam conforme a 

heterogênea orientação eclesiástica de cada diocese. Essa heterogeneidade é identificada 

por Marina Bandeira (2000) como o início do surgimento de tendências eclesiásticas de 

raízes progressistas, iniciadas ainda na década de 1940, propiciando “quanto à posição de 

lideranças católicas em relação à política [...] os primeiros sinais de pluralismo, de 

abertura para a convivência com posições diferentes” (2000, p. 360). Foi o que a autora 

nomeou de virada na questão social, que tanto marcou a instituição. 

Se constituía assim, um novo modelo de sacerdote: 
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A santidade não mais residiria no seminarista distante, superior e 

assexuado do sistema tridentino, mas em padres que procuravam 

expressar sua humanidade [...]. Em vez de milagres, justiça social e 

modernidade eram suas metas (SERBIN, 2008, p. 157). 

 

Sobre o novo modelo de clérigo que surgia, Michael Löwy (2000) avalia que a 

influência das novas correntes teológicas do catolicismo francês, obtiveram papel 

preponderante na guinada progressista iniciada nestes anos. Diferenciando-se dos países 

do resto do continente, que sempre obtiveram maior influência da Igreja e da cultura 

espanhola e italiana, o Brasil sempre contou com uma histórica ligação com a França. 

Jacques Maritain, Henric de Lubac, Emmanuel Mounier e Yves Congar, além de 

movimentos de compromisso social como o Economia e Humanismo do pe. Lebret são 

apenas alguns dos tantos citáveis.  

Em 1952 foi fundada a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), uma 

das primeiras conferências episcopais a serem criadas no mundo, sob forte influência de 

d. Hélder Câmara,2 muito devotado as ideias do pe. Lebret, que atuava como secretário-

geral. Contrapondo a influência política reacionária da Escola Superior de Guerra (ESG), 

o radicalismo de esquerda do Partido Comunista do Brasil (PCB) e o nacionalismo 

desenvolvimentista do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), a CNBB 

 
 

2 D. Hélder Pessoa Câmara (1909-1999) foi, na década de 1970, o bispo mais célebre do mundo, 

considerado um dos mais importantes integrantes da ala progressista da Igreja Católica no século XX. 

Nascido na cidade de Fortaleza/CE, foi ordenado sacerdote aos vinte e dois anos. Já em 1936, transfere-se 

ao Rio de Janeiro/RJ, onde continua sua ação apostólica no campo social e educativo. Recebendo formação 

tridentina no seminário, se torna admirador intelectual de Jackson Figueiredo, fundador da revista 

conservadora A Ordem, aderindo ao movimento integralista entre 1932 e 1937. Nomeado bispo em 1952, 

permanece como auxiliar na arquidiocese do Rio de Janeiro, onde em 1955, ajuda a organizar na cidade o 

Congresso Eucarístico Internacional. Já antes de ser bispo, estruturou a Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil (CNBB), onde exerceu como secretário-geral até 1964. Em seguida, ajudou a criar o Conselho 

Episcopal Latino-americano (CELAM). Na década de 1950, criou ainda a Cruzada São Sebastião, que se 

dedicou aos moradores de favelas do Rio de Janeiro, e o Banco da Providência, para atender pessoas em 

situação de vulnerabilidade social. A sua liderança apostólica leva a Igreja a nomeá-lo arcebispo de Olinda 

e Recife, em 1964. Durante a ditadura, foi vítima de uma ampla campanha de difamação. Percorrendo o 

mundo, denunciou as torturas e desrespeitos aos direitos humanos praticados pela ditadura brasileira. 

Influenciou decisivamente o Concílio Vaticano II. Em quatro oportunidades, entre os anos de 1970 e 1973, 

durante o governo Médici, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz por sua atuação em defesa dos direitos 

humanos, o que motivou uma articulação da diplomacia brasileira para impedir sua vitória. Acusado de 

comunista, os meios de comunicação foram proibidos de citar seu nome em 09 de novembro de 1970, 

proibição essa que perdurou sete anos. Em 10 de abril de 1985, por limite de idade, foi substituído no 

arcebispado de Olinda e Recife. Para maiores informações, ler Löwy (2000, p.249-253). 

http://www.cnbb.org.br/
http://www.cnbb.org.br/
http://www.celam.org/
http://www.celam.org/
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representava, segundo Serbin, uma espécie de terceira via, estratégia reformista "que 

rejeitava o esquerdismo extremo, mas também criticava o capitalismo” (2001, p.88).    

Em 1947, a ACB entrou em uma nova fase, se reorganizando segundo o modelo 

francês, tornando-se Ação Católica Especializada, subdividindo-se em seções de 

juventude: Juventude Agrária Católica (JAC), Juventude Estudantil Católica (JEC), 

Juventude Independente Católica (JIC), Juventude Operária Católica (JOC) e Juventude 

Universitária Católica (JUC). As novas correntes de ideias da Igreja europeia que citamos, 

especialmente as francesas, regeriam em grande parte os trabalhos da ACB. 

O corpo de ideias francesas, somado a acontecimentos históricos, como a 

Revolução Cubana vitoriosa em janeiro de 1959, influenciaram a formação de ideias que, 

na concepção de Löwy, eram genuinamente brasileiras, apresentando características 

particulares, com reflexões próprias à realidade do nosso continente, de capitalismo 

dependente, violência institucionalizada e religiosidade popular (LÖWY, 2000, p.73), 

dando origem ao que na década de 1960 foi denominado de Esquerda Católica, 

representada pelos vários ramos da ACB, pelos dominicanos, por alguns jesuítas e pelos 

bispos progressistas, germinando uma nova forma de pensamento e de práticas religiosas. 

A sistematização e o amadurecimento das ideias correntes em um corpo de textos 

produzidos por teólogos latino-americanos dariam origem na década de 1970 ao que ficou 

conhecido como teologia da libertação.3 

A Igreja brasileira se consolidou, portanto, conforme salienta Löwy, como a mais 

avançada do continente, a única onde a teologia da libertação gozava de ampla influência, 

impactando na relação entre Igreja e Estado. A liderança de bispos mais progressistas, 

somada a emergência de uma nova força cultural e religiosa nas comunidades pobres 

 
 

3 Antes de mais nada, a teologia da libertação é um corpo de textos produzidos a partir de 1970 por figuras 

latino-americanas, tais como Gustavo Gutierrez (Peru), Rubem Alves, Hugo Assmann, Carlos Mesters, 

Leonardo e Clodovis Boff, Frei Betto (Brasil), Jon Sobrino, Ignacio Ellacurría (El Salvador), Segundo 

Galilea, Ronaldo Muñoz (Chile), Pablo Richard (Costa Rica), José Miguez Bonino, Juan Carlos Scanone, 

Ruben Dri (Argentina), Enrique Dussel (Argentina/México), Juan- Luis Segundo (Uruguai), Samuel Silva 

Gotay (Porto Rico), para mencionar apenas os mais conhecidos. No entanto, como afirmou Leonardo Boff, 

a teologia da libertação é, ao mesmo tempo, reflexo de uma práxis anterior e uma reflexão sobre essa práxis. 

[...] Normalmente refere-se a esse amplo movimento social/religioso como “teologia da libertação”, porém, 

como o movimento surgiu muitos anos antes da nova teologia e certamente a maioria de seus ativistas não 

são teólogos, esse termo não é o mais apropriado; algumas vezes, o movimento é chamado de “Igreja dos 

Pobres”, mas, uma vez mais, essa rede social vai bem mais além dos limites da Igreja como instituição, por 

mais ampla que seja sua definição. Proponho chamá-lo de cristianismo da libertação (LÖWY, 2000, p.56). 
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urbanas contribuíram para o desgaste público do regime e a configuração de um 

movimento trabalhista radical de massas, que mobilizou manifestações sociais no final 

da ditadura, impactando diretamente a composição da Constituição Federal de 1988. 

Em Santos, no entanto, se evidencia uma penumbra que encobre o passado 

referente a complexa relação da Igreja com a política. Se enquadra, portanto, naquilo que 

Michael Pollak (1989) nomeou de memória subterrânea. A memória subterrânea se opõe 

a história oficial, que a marginaliza. As sociedades mais complexas geram rejeições e 

reinterpretações do que se quer como memória hegemônica. Portanto, a memória é por 

definição seletiva, estando sempre em constante disputa: “Essas lembranças proibidas 

(caso dos crimes stalinistas), indizíveis (caso dos deportados) ou vergonhosas (caso dos 

recrutados à força) são zelosamente guardadas em estruturas de comunicação informais e 

passam despercebidas pela sociedade englobante” (1989, p.6). Este conceito será 

utilizado para oferecer chaves interpretativas dos acontecimentos silenciados.  

O italiano Alessandro Portelli (2016), ao tratar de memórias coletivas e divididas, 

adverte para a falsa oposição entre memória e esquecimento, enfatizando que o 

esquecimento constitui parte necessária da memória. E adverte: "[...] mais que um 

armazém de dados, a memória é um trabalho constante de busca de sentido, que filtra os 

vestígios da experiência entregando ao esquecimento aquilo que já não tem significado 

na atualidade – mas também aquilo que tem significado demais” (2016, p. 47).  

O autor equipara a memória à respiração: pode-se respirar bem ou mal, mas não é 

possível deixar de respirar por um longo período. Pode-se controlar o conteúdo e o 

funcionamento, mas é inviável decidir não ter memória. Funciona, portanto, independente 

dos nossos comandos conscientes, como uma espécie de músculo involuntário 

(PORTELLI, 2016, p.45). Assim sendo, compreender a relação Igreja-Estado em Santos 

contribuí para retomar memórias proibidas, aprofundando também o entendimento da 

complexa e multifacetada relação Igreja-Estado no Brasil. 

Aqui, cabe uma breve caracterização da cidade. Um dos municípios mais ricos e 

desenvolvidos do Estado de São Paulo, Santos integra a Baixada Santista, região 

composta por cidades litorâneas que apresentam forte potencial econômico nos setores 

turístico, industrial e ambiental. Já na década de 1960, em razão de sua liderança 
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demográfica, a cidade se estabeleceu como um centro de prestações de serviços para os 

municípios da região.  

Conforme salienta o cientista político Alcindo Gonçalves (1995), devido ao porto, 

Santos atraiu ao longo dos anos um enorme fluxo de trabalhadores, estando entre as 10 

cidades mais populosas do país segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) de 1960, com 262.997 habitantes.4 Desde a década de 1950, 

especialmente em virtude da criação do parque industrial de Cubatão, a população da 

região como um todo se expandiu drasticamente. Em 1953, com a conclusão da Via 

Anchieta, ligando São Paulo à Baixada Santista, o turismo se desenvolveu ainda mais.  

Com o passar dos anos, a expansão da lucrativa atividade imobiliária que 

verticalizou a cidade a partir da década de 1950, o incremento do turismo, o protagonismo 

econômico e regional do município e o avanço do desenvolvimento urbano sobre bairros 

até então proletários somados ao consequente encarecimento do custo de vida 

contribuíram para que a população da cidade adquirisse majoritariamente um nítido perfil 

de classe média, influindo para que os santistas economicamente mais vulneráveis e os 

migrantes vindos de outras regiões do país se estabelecessem em maior proporção em nos 

municípios vizinhos. Regiões ocupadas por trabalhadores como os morros, os cortiços no 

Centro e a Zona Noroeste se consolidaram como exceções em uma cidade paulatinamente 

elitizada, ainda que profundamente desigual (GONÇALVES, 1995, p.71). 

Contudo, apesar do processo de elitização, Santos conviveu desde o final do 

século XIX com o estigma de Cidade Vermelha. Esse estigma, que Fernando Teixeira da 

Silva (1995) credita se dar em função de uma “secular cultura de solidariedade e de um 

expressivo movimento operário” (1995, p.13), possivelmente contribuiu para reforçar a 

existência de um modelo de catolicismo de sensibilidade antimoderna, antipático aos 

ideários de esquerda. 

 
 

4 Por imposição de suas características geográficas, com a quase totalidade da população do município 

residindo nos 39 km² de área insular, Santos viu o seu crescimento demográfico aos poucos se estagnar, 

influindo para que a cidade deixasse de constar entre as mais populosas do país com o passar dos anos: em 

1970, o censo do IBGE apontou que Santos possuía 343.427 habitantes; 10 anos mais tarde, o número subiu 

para 416.681. Para compreender melhor o crescimento demográfico de Santos, ver Gonçalves (1995, p.59-

69). A estimativa de 2021 apontou que a cidade possuía 433.991 habitantes. Cf. Disponível em: 

<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/santos.html>. Acesso em: 21 out. 2021. 
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Cidade do maior porto da América Latina, de elevado potencial econômico e área 

dita estratégica para a defesa nacional, Santos despertou atenção particular em 

decorrência também da intensa concentração de trabalhadores, protagonistas de diversas 

lutas políticas. Em diferentes momentos ao longo da história, a persistente mobilização 

operária contribuiu para a construção de um imaginário, no qual a cidade era tida como 

dotada de uma contínua vocação subversiva.  

Tal imaginário também justificou sucessivas intervenções federais. O golpe de 

1964, por exemplo, enfaticamente apoiado pela classe média santista, pela comunidade 

católica, pela imprensa e pela Associação Comercial de Santos, se deu na cidade de 

maneira mais intensificada e violenta, sob a liderança do major Antônio Erasmo Dias. A 

cidade recebeu o navio Raul Soares, um navio-presídio onde os presos políticos, em sua 

maioria sindicalistas, foram torturados a bordo. Durante toda a Era Vargas até 1952 e 

entre 1969 e 1983, Santos teve somente prefeitos nomeados. Tais acontecimentos 

evidenciam a preocupação diferenciada que a cidade despertava. 

No ano de 1963, d. David Picão5 chegou ao litoral com fama de subversivo, vindo 

da diocese de São João da Boa Vista/SP, de onde consta ter realizado um trabalho social 

junto à pequenos agricultores, o que teria despertado a ira dos fazendeiros da região. 

Nitidamente influenciado pelo aggiornamento do Concílio Vaticano II e pelos 

pontificados transformadores de João XXIII e Paulo VI, Picão assumiu como bispo titular 

de Santos em dezembro de 1966, já durante a ditadura militar.    

Picão ao longo de sua trajetória sacerdotal ocupou posições de relevância, 

conforme revela sua biografia presente no site da diocese,6 entre elas a de presidente do 

Regional Sul 1,7 bispo referencial do movimento Apostolado do Mar8 na América do Sul 

e de responsável pelo setor de comunicação da CNBB, entre 1982 e 1987. Tratou-se de 

 
 

5 D. David Picão (1923-2009). 
6 Disponível em: <https://www.diocesedesantos.com.br/clero/b_004/>. Acesso em 16 abr 2021. 
7 Espaço geográfico que na divisão administrativa da CNBB corresponde ao estado de São Paulo. 
8 Criado na Escócia em 04 de outubro de 1920, a Obra do Apostolado do Mar é um ministério marítimo da 

Igreja Católica. Consiste em uma rede mundial que oferece acolhida e assistência aos trabalhadores 

marítimos e pescadores, através dos chamados centros Stella Maris, administrados pela Congregação 

Missionários de São Carlos. São mais de mil capelães e voluntários espalhados pelo mundo oferecendo 

assistência pessoal, social, jurídica, trabalhista e psicológica. Cf. Disponível em: 

<https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/motu_proprio/documents/hf_jp-ii_motu-

proprio_17031999_stella-maris.pdf>. Acesso em 27 ago. 2021. 
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um dos bispos mais influentes do Estado de São Paulo. Foi bispo de Santos durante quase 

34 anos, entre 13 de dezembro de 1966 e 26 de julho de 2000. Seu bispado, somado à 

existência de um grupo de padres de tendência mais conservadora – estando entre eles 

mons. Manoel Pestana Filho,9 sagrado bispo de Anápolis/GO em 1979 –, contribuiu para 

que os clérigos de Santos fossem vigiados de maneira distinta. Apesar disso, a relação 

Igreja-Estado em Santos durante o regime foi até hoje pouco analisada, ainda que a 

atuação da instituição tenha sido fartamente estudada nas últimas décadas, o que 

demonstra a importância desta pesquisa.  

A Doutrina de Segurança Nacional (DSN) foi aprimorada no Brasil, com o 

propósito de combater o avanço do comunismo. A Escola Superior de Guerra (ESG), 

criada em 1949, foi o grande centro produtor e difusor desta doutrina, contribuindo para 

formar uma classe dirigente que ocupou inúmeros postos governamentais. Ao estudar a 

origem e a propagação desta doutrina no continente, Joseph Comblin (1978) exprimiu:  

 

O conceito de segurança nacional torna-se muito operacional desde o 

momento em que se define o inimigo. A segurança nacional talvez não 

saiba muito bem o que está defendendo, mas sabe muito bem contra 

quem: o comunismo. Sua indefinição é que faz sua eficiência: o 

comunismo pode aparecer em todos os setores da sociedade; para lutar 

contra ele é preciso um conceito muito flexível. Em qualquer lugar que 

se manifeste um aparente comunismo, o Estado está presente e faz 

intervir a segurança nacional. A segurança nacional é a força do Estado 

presente em todos os lugares em que haja suspeita do fantasma do 

comunismo (COMBLIN, 1978, p.55). 

 

Tal anticomunismo, portanto, estruturou o sistema institucional que, ao longo dos 

anos, empreendeu uma ferrenha perseguição contra membros da hierarquia eclesiástica, 

identificados como progressistas, comunistas e esquerdistas. Torna-se importante 

salientar, no entanto, o quão abrangente eram conceitos como esquerdismo, comunismo 

e progressismo na compreensão dos agentes do regime. 

 
 

9 D. Manoel Pestana Filho (1928-2011). 
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Compreender como se deu a relação entre Igreja e política em Santos durante a 

ditadura é a proposta dessa pesquisa, que também se propõe a avaliar o quão complexa, 

a exemplo de outros bispos progressistas, era a atuação de d. David no período, bem como 

o quão limitada é a divisão entre conservadores e progressistas. O recorte histórico 

analisado engloba o primeiro ano do bispado de d. David, em 1967 e termina no ano de 

1979, data em que as declarações de d. David em defesa da anistia repercutem 

negativamente em São João da Boa Vista e que as relações entre Igreja-Estado melhoram 

de modo significativo. 

Apresentado o nosso objeto de pesquisa, cabe-nos fazer algumas considerações. 

Há um consenso entre autores que estudam a Igreja Católica no Brasil e na América 

Latina, entre eles Löwy e Mainwaring, de que a convergência entre mudanças internas e 

externas possibilitou a tomada de posição da instituição em favor dos socialmente 

vulneráveis. As origens do cristianismo da libertação, termo utilizado por Löwy, tem 

origens em transformações que ocorreram simultaneamente, na instituição e na sociedade.  

Mainwaring parte da perspectiva de que, o que leva a Igreja Católica a assumir o 

seu papel na política, tem raízes na defesa de seus interesses organizacionais. Contudo, o 

brasilianista estabelece uma crítica a análise institucionalista. Para o autor, alguns 

pesquisadores pecam ao sobrevalorizar os interesses institucionais, caindo em um dado 

reducionismo, subestimando as diferentes concepções sobre os objetivos religiosos da 

Igreja. Mainwaring define-a como uma estrutura religiosa hierarquizada que possui como 

objetivo primordial a propagação da sua mensagem religiosa.  

Todavia, dependendo da percepção que se tenha dessa mensagem, pode vir a se 

preocupar com a defesa de determinados interesses, entre eles a unidade, a posição em 

relação a outras religiões, a relação com o Estado e com a sociedade, o número de fiéis e 

sua condição financeira. O autor afirma: “A noção de modelos de Igreja sugere que o 

ponto de partida para a compreensão de sua política deva ser a concepção de sua missão. 

A forma com que a Igreja intervém na política depende fundamentalmente da maneira 

como ela percebe sua missão religiosa” (MAINWARING, 1989, p.21). 

Abordando uma perspectiva filosófica em sua análise, Roberto Romano é um dos 

autores que defendem que a prática da instituição parte da autorreflexão, da auto-

constituição, não podendo ser reduzida ao social e ao econômico. Por meio desse 
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exercício é que a Igreja se voltou para os problemas imediatos da vida, racionalizando o 

mundo ao seu redor. O novo "colorido social" da Igreja e a radicalização paulatina de 

determinada parcela seriam, conforme o autor, reflexo dos princípios teológicos em 

contradição com as diretrizes do Estado (ROMANO, 1979, p.12). 

Divergindo de autores como Thomas Bruneau (1974) e o jornalista Márcio 

Moreira Alves (1979), Mainwaring delineia a existência de três grupos atuando no interior 

da instituição: o primeiro aderia a estratégia da neocristandade, realçando a presença da 

Igreja na sociedade e o acesso a privilégios junto ao Estado; o segundo via relutante a 

adesão da Igreja as causas sociais, embora defendesse algumas mudanças para que a 

instituição atendesse as necessidades do mundo secular moderno; por último havia os que 

requeriam uma ação social promovida em favor dos mais pobres (1989, p. 56).  

Essa heterogeneidade explicaria o contraste da atuação da ACB e dos círculos 

operários que se dava de uma diocese para outra. Ao mesmo tempo que alguns círculos 

operários, por exemplo, eram agentes da conscientização dos trabalhadores e da 

reivindicação de direitos em determinados locais, em outros favorecia os patrões, se 

comportando como ferramenta de controle das organizações sindicais.  

É fato que o catolicismo possui uma imensa capacidade de metamorfosear 

internamente e de estabelecer novos vínculos com a sociedade como um todo, até mesmo 

com o sistema político. Entretanto, é preciso evitar generalizações e determinismos:  

 

Devemos evitar reduzir a análise de uma Igreja ou movimento a um 

problema de classes[...]. A religião pode ser uma força poderosa na 

determinação da orientação política, frequentemente até mais importante 

que a classe. Além disso, a mudança política não modifica 

inevitavelmente a maneira pela qual as instituições ou movimentos veem 

a si próprios (MAINWARING, 1989, p.26). 

 

Coadunamos com o Mainwaring no sentido de entendermos que, interpretar a ação 

política da Igreja somente a partir dos interesses de classe, tornar-se inviável. Tal como 

define o brasilianista, o modelo reformista e o modelo popular estavam alicerçados em 

uma indignação moral de princípios cristãos. Porém, acrescentamos que os fatores 

institucionais não podem ser subestimados.  
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Cabe esclarecer ainda sobre a ambígua contraposição entre conservadorismo e 

progressismo, termos utilizados para distinguir a polarização existente no interior da 

Igreja. Ainda que bastante presente ao longo dessa pesquisa, devemos admitir que a 

distinção entre conservadores e progressistas, apesar de usual, é limitada e imprecisa, tal 

como pondera Paulo César Gomes (2014). Para ele, os bispos nunca formaram um bloco 

monolítico: “usou-se classificá-los estritamente entre conservadores e progressistas, com 

algumas gradações fixas entre esses extremos, porém, de certo modo, essa divisão é 

insuficiente apesar de aceitável em um primeiro momento de análise” (2014, p.78).  

Assim exprimiu Norberto Bobbio ao definir o conservadorismo:  

 

Conservadorismo designa ideias e atitudes que visam à manutenção do 

sistema político existente e dos seus modos de funcionamento, 

apresentando-se como contraparte das forças inovadoras [...]. Na relação 

que se estabelece entre progressismo e conservadorismo, este é sempre 

apresentado como negação, mais ou menos acentuada, daquele; aparece 

como tal, mostrando assim seu caráter alternativo; existe só porque existe 

uma posição progressista. Daí a conhecida tendência dos conservadores 

a não sistematizar o próprio pensamento que, sendo alternativo, nunca 

poderá ser concluído e fixado de uma vez para sempre; tem de 

acompanhar de perto a natureza dinâmica e a contínua tendência 

expansiva do progressismo (BOBBIO, 1998, p.242-243). 

 

O conservadorismo, portanto, não está preocupado em sistematizar o seu próprio 

pensamento: se desenvolve, de fato, como contraposição à expansão do progressismo. O 

pensamento conservador, assevera Marialice Foracchi (1982), rejeita o abstracionismo e 

possui vínculo com o concreto, com o real: “sentir e pensar concretamente vem a ser então 

um desejo de restringir o campo de atividades ao ambiente imediato no qual se está 

colocado, e de reprovar, de maneira estrita, tudo o que possa sugerir especulação ou 

hipótese” (1982, p.117).  

O progressismo, por sua vez, baseando-se no presente imediatamente dado, se 

nutre de “uma consciência do possível, [...] agarrando-se as possibilidades de mudança 

sistemática que ele oferece” (FORACCHI, 1982, p.117). Henrique Vaz (1986) descreve 

a distinção como de uso delicado. Porém, destaca que a divisão entre tais concepções 
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“permite definir em primeira aproximação duas soluções globais, fundamentalmente 

opostas, a um mesmo problema” (1986, p.141).  

Em virtude das contribuições de Romano, Gomes, mas especialmente a de Serbin, 

que trata a Comissão Bipartite,10 sabe-se que, referente ao episcopado brasileiro, entre 

entusiastas do regime antidemocrático e opositores vorazes, haviam matizes, o que 

reforça a fragilidade dessa divisão. A ruptura total entre Estado e Igreja, de fato, nunca 

ocorreu. Em sucessivas ocasiões houveram tentativas de diálogo entre as instituições.  

É digno de nota que os bispos agiram de maneira distinta diante dos militares e 

suas posições mudavam muito (SERBIN, 2001, p. 290). A compreensão de que a relação 

Igreja-Estado era mais complexa do que muitas vezes se convencionou, norteia as análises 

desta pesquisa. 

A bibliografia da nossa pesquisa, portanto, centra-se na Igreja brasileira. A 

pesquisa Igreja Católica e Política no Brasil (1989), escrita pelo estadunidense 

weberiano Scott Mainwaring, trouxe como contribuição uma competente e bem 

documentada análise da revolução pela qual passou a Igreja brasileira, desmistificando a 

ideia corrente de que as transformações do período pós-guerra eram exclusivamente 

institucionais.  

A explicação institucionalista atribui a competição e a perda de fiéis como o 

combustível para as mudanças, enquanto Mainwaring argumenta que tal motivação é 

insuficiente para explicar tais rupturas, e que estas estariam na verdade atreladas em 

grande medida as mudanças ocorridas na sociedade e nas políticas brasileira e 

internacional. 

A análise de Mainwaring abrange o governo de Getúlio Vargas e termina na fase 

final do regime militar. Tendo atuado como assessor das Comunidade Eclesiais de Base 

(CEBs) no passado, o sociólogo debruça-se sobre a gênese e a crise da Igreja Popular, 

não escondendo a sua preferência. 

 
 

10 A Comissão Bipartite era formada por membros da alta hierarquia eclesiástica e militar e funcionou em 

pleno governo Médici, mantendo encontros secretos entre os anos de 1970 e 1974, visando discutir e 

resolver conflitos surgidos entre a Igreja Católica e as Forças Armadas. 
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A Guerra dos Deuses: Religião e Política na América Latina (2000), de autoria 

do sociólogo marxista Michael Löwy, também compõe a bibliografia desta pesquisa. 

Utilizando a metodologia baseada na sociologia cultural inspirada em Weber e Marx, o 

título reflete os embates desenvolvidos no interior da Igreja, travados devido às 

concepções distintas de um mesmo deus, construídas pelos cristãos ditos progressistas e 

conservadores. Buscando compreender as expressões radicais do cristianismo que 

surgiram na América Latina, o autor visou recuperar os elos entre religião e política no 

continente. 

O autor também explicita as origens e o desenvolvimento da teologia da 

libertação, que por entender se tratar de um fenômeno histórico mais profundo e amplo 

que uma corrente teológica, propõe nomear de cristianismo da libertação – categoria que 

utilizaremos na nossa pesquisa por considerarmos mais apropriada. Em razão das 

circunstâncias históricas latino-americanas, o autor compreende esse movimento social 

como produto de uma relação de afinidade eletiva, uma integração entre os princípios 

marxistas e cristãos. Löwy analisa a influência de autores católicos franceses na década 

de 1950, passando pelo surgimento da Esquerda Católica até o desenvolvimento do 

cristianismo da libertação e seu impacto na América Latina.  

O brasilianista Kenneth Serbin, por sua vez, publicou uma das mais influentes 

pesquisas sobre a atuação do episcopado brasileiro durante a ditadura, chamada Diálogos 

na Sombra: bispos e militares, tortura e justiça social na ditadura (2001), que analisa a 

Comissão Bipartite. Mesmo preocupada com a justiça social e com os direitos humanos, 

a Igreja não deixou de se comportar como uma instituição poderosa, buscando não perder 

seu grau de influência em um dos países mais católicos do mundo. Em contrapartida, o 

Exército não pretendia entrar em rota de colisão contra uma inimiga tão poderosa. 

A alta hierarquia católica, como destaca o autor, em grande medida advinha de 

famílias tradicionais da elite brasileira, presente há tempos nos círculos de poder. A 

conciliação entre os altos escalões da Igreja e das Forças Armadas personificou o acordo 

entre elites historicamente existente no Brasil. A pesquisa de Serbin contribuiu para que 

se tornasse consenso a ideia de que o episcopado brasileiro era mais pragmático do que 

outrora se imaginou.  
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Suas conclusões foram fruto de um intenso trabalho com fontes, tendo o autor tido 

acesso a vasta documentação, tanto brasileira quanto estadunidense. Serbin realizou ainda 

inúmeras entrevistas com os integrantes dos encontros da Comissão Bipartite, entre eles 

Cândido Mendes, gen. Antônio Carlos Muricy, d. Eugênio Sales e d. Paulo Evaristo Arns. 

Do historiador Paulo César Gomes, Os bispos católicos e a Ditadura Militar 

Brasileira: a visão da espionagem (2014) utiliza documentos das agências de repressão, 

analisando a atuação do episcopado brasileiro e destacando a fixação dos órgãos de 

vigilância por determinados bispos. Gomes inicia a análise da relação Igreja-Estado no 

Brasil ainda no século XIX, destacando em sua pesquisa a complexidade dos 

posicionamentos da hierarquia eclesiástica, rompendo com a frequente descrição 

laudatória dos acontecimentos.  

O autor busca expor a aparente incongruência das ações e posicionamentos dos 

bispos, reforçando a necessidade de uma abordagem que considere a sua complexidade, 

demonstrando a fragilidade de categorias estáticas, como conservador e progressista. Para 

Gomes, as análises que interpretam as ações do episcopado como originárias de uma 

simples filiação ideológica, ignorando os princípios teológicos, que não atendem a uma 

lógica partidária, se demonstram problemáticas. Gomes argumenta que no seio da Igreja 

não existe uma homogeneidade e que as categorias consagradas são insuficientes, não 

passando de construções memorialísticas, edificadas a posteriori. O historiador destaca 

que, apesar das divergências entre bispos sobre questões político-sociais, existia um 

consenso quanto a temas como aborto, divórcio e amor livre. 

Para responder as indagações que propomos, recorremos a análise documental de 

parte do conteúdo disponibilizado pelo acervo da Delegacia de Ordem Política e Social 

de Santos (DOPS Santos), sob a guarda do Arquivo Público do Estado de São Paulo 

(APESP). Trata-se de uma série documental em que cada prontuário remete a uma pessoa, 

partido político, instituição ou movimento social, estando identificado por uma 

numeração arquivística.  

As DOPS eram órgãos estaduais e até mesmo regionais, criados durante a década 

de 1920, na maioria das vezes vinculadas às Secretarias de Segurança Pública. Tinham, 

cada uma delas, ação descentralizada. Mesmo executando atribuições semelhantes, sua 

denominação variava, sendo algumas chamadas de delegacias e outras de departamentos, 
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como o caso do Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo 

(DEOPS/SP), criado no ano de 1924.  

Como nos lembra Lucimar Almeida de Araújo (2001), nessa época, em que o 

Brasil vivia o período conhecido como República Velha (1894-1930), sistema que 

beneficiava elites agrárias, surgiram movimentos de oposição especialmente nos centros 

urbanos, o que motivou a criação de tais órgãos.  

As DOPS fizeram parte do aparato repressivo do Estado, servindo para vigiar os 

suspeitos de desordem social ou política, atuando em duas ditaduras de nossa história, 

combatendo determinados comportamentos e estigmatizando grupos inteiros, tal como 

evidenciou Maria Aparecida de Aquino (2002). A autora concebe que as DOPS eram “um 

dos mais importantes órgãos do aparato repressivo da história republicana Brasileira” 

(AQUINO, 2001, p. 16) 

Conhecidas pela característica de polícia política, as DOPS tinham enfoque nos 

ditos crimes políticos e sociais. Tal modalidade de polícia era responsável por inibir 

reações políticas adversas, uma função preventiva e repressiva. Para Luiz Henrique 

Sombra (1996), era tarefa da polícia política: 

 

Estar à disposição dos governos quando esses decidissem vigiar e/ou 

aprisionar certos indivíduos, combater determinados comportamentos e 

estigmatizar grupos inteiros (imigrantes, dissidentes políticos, pobres das 

cidades) tidos sempre como nocivos e perigosos para a ordem pública e 

a segurança nacional (SOMBRA, 1996, p. 41). 

 

Enquanto existiu, a DOPS Santos esteve subordinada a Delegacia Regional de 

Santos, apesar da sua atuação se dar em estreita sintonia com o DEOPS/SP. Sua área de 

jurisprudência eram as cidades do litoral paulista abarcadas pela polícia e sobretudo, pelo 

porto.  

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362017000300252#B2
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362017000300252#B23
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Segundo a própria APESP revela em seu site,11 na esteira do processo de 

redemocratização do país, o DEOPS/SP foi extinto em 1983. Em teoria, a DOPS Santos 

também teria encerrado suas atividades nessa data. Os arquivos da DEOPS/SP foram 

transferidos para o APESP no ano de 1991 e com a pressão da sociedade civil, 

especialmente da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, o livre acesso dos seus 

documentos foi permitido a partir de 1994.  

No mesmo ano da extinção do DEOPS/SP, foi criado sem maiores alardes o 

Departamento de Comunicação Social (DCS), diretamente subordinado a Delegacia 

Geral de Polícia, conservando grande parte das atribuições de inteligência e investigação 

de caráter político-social do extinto DEOPS/SP. Sua atuação se manteve até março de 

1999, quando a imprensa tornou de conhecimento público a existência de um arquivo 

secreto semelhante ao antigo órgão. Com a pressão de entidades ligadas à defesa dos 

direitos humanos, o DCS encerrou suas atividades. 

Todavia, ao longo desse processo, o acervo da DOPS Santos ficou esquecido, 

sendo descoberto e recolhido somente no ano de 2010, o que ganhou repercussão na 

imprensa.12 Na oportunidade, ele se encontrava sob a guarda do Departamento de Polícia 

Judiciária de Santos (DEINTER 6), arquivado no Palácio da Polícia, no centro da cidade. 

Para surpresa, a coleta de informações deste acervo continuou existindo mesmo após a 

extinção do DEOPS/SP, durando, segundo registros, até o longínquo ano de 2006.  

Devido a fama atribuída a Santos de cidade subversiva, a região teve o seu próprio 

órgão de espionagem. A DOPS Santos era responsável principalmente pela vigilância dos 

sindicatos portuários, órgãos de imprensa e, como podemos observar, pela coleta assídua 

de informações referente a ação dos religiosos. Tal como detalha o guia do acervo na 

internet,13 após a descoberta, os arquivos que reuniam 42.623 fichas, 11.576 prontuários 

e 178 caixas se juntaram ao acervo do DEOPS/SP e do DCS. Desde 2013, praticamente 

a totalidade do conteúdo da DOPS Santos está disponível na plataforma digital do 

APESP.  

 
 

11 Disponível em: <http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/textual/deops>. Acesso em 20 out. 

2021. 
12 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2602201009.htm>. Acesso em 05 set. 2021. 
13 Disponível em: <http://icaatom.arquivoestado.sp.gov.br/ica-atom/index.php/dops-santos;isad>. Acesso 

em 20 out. 2021. 

http://icaatom.arquivoestado.sp.gov.br/ica-atom/index.php/dops-santos;isad
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Como já destacamos, sabemos que a espionagem e coleta de informações por parte 

do Estado é uma prática que antecedeu a ditadura militar. Cabe frisar, no entanto, que o 

período da ditadura militar foi marcado pela ampla sofisticação do aparato repressivo já 

existente com as DOPS estaduais e regionais. Base da pirâmide de um robusto sistema, a 

elas cabia a formalização e a construção dos elementos investigativos que compunham os 

Inquéritos Policiais Militares (IPMs). 

Entre 1964 e 1970, com a criação de uma rede de vigilância e execução da 

repressão no país, o sistema de informações ramificou-se por entre os órgãos burocráticos, 

alcançando toda a sociedade brasileira. O Serviço Nacional de Informações (SNI) era o 

centro desse amplo sistema, um órgão de inteligência que formulava diretrizes para a 

elaboração de estratégias no âmbito federal e agia como o núcleo maior de um sistema 

reticulado, fornecendo estrutura e capilaridade nunca vista, através das agências 

regionais.  

Carlos Fico (2004) salienta que somente em 1968, no contexto do recrudescimento 

do regime, a solidificação e estruturação de um sistema de segurança de informações 

emergiu de fato. As DOPS foram adaptadas às novas exigências contextuais, através da 

intensificação das atividades ou mesmo por meio da reestruturação organizacional (2004, 

p.77). A descentralização e independência características dos órgãos de repressão 

tornaram célebre a frase do gen. Golbery do Couto e Silva, idealizador do SNI, que 

declarou ter criado um monstro.  

Norteando-se pela lógica da Lei de Segurança Nacional, a coleta de informações 

transformava-se em verdadeira espionagem, como define Carlos Fico (2001), pois “partia 

do pressuposto de que ninguém estava totalmente imune ao comunismo, à subversão ou 

à corrupção” (2001, p. 100). Fico salienta, no entanto, que se Golbery tinha criado um 

monstro, Costa e Silva e Jayme Portella de Melo teriam sido os responsáveis pelo parto. 

Afinal, somente a partir da vitória da linha dura – representada por Costa e Silva – foi que 

o SNI ganhou amplos poderes. 

Conforme relata o autor, em 1970, o Sistema Nacional de Informações (SISNI) é 

criado, passando a englobar todos os órgãos de informações, entre eles o SNI. As criações 

do Centro de Informações do Exército (CIE) em 1967, do Centro de Informações de 

Segurança da Aeronáutica (CISA) em 1970 e a atuação do já existente Centro de 
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Informações da Marinha (CENIMAR) criado em 1957, fizeram da espionagem e da 

repressão ainda mais potentes.  

Cada ministério do governo passou a ter seu próprio órgão, nomeado de Divisão 

de Segurança de Informações (DSI), sendo o diretor de uma DSI subordinado ao chefe 

do SNI e ao ministro da respectiva pasta, o que trazia problemas. Cada autarquia, 

fundação ou órgão público também possuía uma Assessoria Especial de Segurança e 

Informações (AESI). Entender esse complexo mecanismo exige compreender a paranoia 

dos militares que integravam esses órgãos. Tudo que pudesse interessar ao regime deveria 

ser devidamente classificado. Para a comunidade de informações, uma conspiração do 

Movimento Comunista Internacional estava em curso e todas as pessoas estavam 

suscetíveis a sua lavagem cerebral.  

O acervo da DOPS Santos, portanto, não se restringe a documentação produzida 

pelo órgão, mas contém a intensa troca de correspondências e informações realizadas 

pelos diferentes órgãos de vigilância que compunham o SISNI, tanto os da esfera local, 

quanto da estadual e federal. Possui ainda uma ampla quantidade de jornais e periódicos 

da época, sendo esse material fundamental para a compreensão do período.  

Dentre os principais órgãos de vigilância atuantes em Santos a produzirem os 

documentos analisados nesta pesquisa, além da própria DOPS Santos, estão as seções de 

informações do Comando de Artilharia de Costa e Antiaérea da 2ª Região Militar 

(CACAAé/E2), do 2º Batalhão de Caçadores (2º BC), do 6º Batalhão da Polícia Militar 

(6º BPM/I), do Centro de Instruções de Helicópteros (CIH), do Departamento de Polícia 

Federal (DPF), do Corpo de Praças da Armada (CPA) e do Departamento Regional de 

Polícia de São Paulo Exterior (DEREX). A partir de 1972, a direção e coordenação do 

sistema na Baixada Santista pertenceu ao quartel general da recém-criada Artilharia 

Divisionária da 2ª Divisão de Exército (AD/2), conforme esclarece manual da 

comunidade de informações de Santos. 

O mesmo manual estabelece a diferenciação entre os documentos produzidos pela 

espionagem: o informe, a informação, o pedido de busca e o relatório. O informe seria 

qualquer observação que pudesse contribuir para o conhecimento de determinado tema 

ou assunto. A informação seria o conhecimento mais apurado sobre determinado assunto, 

oriundo de informe submetido a cuidadoso processo de análise.  
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O pedido de busca seria a solicitação de dados complementares sobre determinado 

assunto, que permitam a sua confirmação ou ampliação. O relatório, seria propriamente 

um documento mais detalhado e extenso sobre determinado assunto. Tais documentos 

eram ainda classificados com grau de sigilo.14  

A nossa proposta consiste em reinterpretar tais documentos produzidos pela 

espionagem. Impregnados de um expressivo anticomunismo e de evidente alarmismo, os 

documentos produzidos frequentemente emitiam informações falsas, equivocadas ou 

simplesmente exageradas, conforme defende Fico (2001). Além do material coletado pela 

comunidade de informações, serão analisados também os jornais e periódicos locais do 

período estudado, que se encontram disponíveis na Hemeroteca Municipal de Santos. 

Também será consultada as atas de conselho presbiteral e outros documentos que constam 

sob posse da cúria diocesana de Santos.  

Os dois jornais de maior circulação na Baixada Santista no período eram o A 

Tribuna e o Cidade de Santos. Ambos relatavam com frequência o cotidiano da diocese 

de Santos, bem como os sermões e as declarações proferidas pelo bispo em solenidades 

e missas de maior relevância. Ao descrever tais veículos de comunicação, Dayane Santos 

Araújo, autora da dissertação de mestrado A luta pela autonomia política de Santos: da 

caravana de Leonardo Roitmann à posse de Oswaldo Justo (1983-1984) (2013), 

salientou:  

 

Desde 1894, o jornal Tribuna do Povo – hoje chamado de A Tribuna –

está em circulação. Foi fundado por Olímpio Lima e, dois anos após seu 

falecimento, em 1909, foi adquirido por Manuel Nascimento Júnior. 

Giusfredo Santini, genro de Nascimento, foi superintendente do jornal e 

assumiu a direção em 1959 – quando Nascimento faleceu –, e esteve no 

comando do veículo por 50 anos. Desde então, pertence à família Santini 

e é considerado o maior veículo de comunicação da cidade. Já o jornal 

intitulado Cidade de Santos (Grupo Folha) foi fundado em 1967 em pleno 

regime militar e saiu de circulação em 1987. O jornal era de propriedade 

de Carlos Caldeira Filho e Octávio Frias de Oliveira. Por questão 

 
 

14 Comunidade de Informações de Santos (CIS) - Manual de Organização da Comunidade. Artilharia 

Divisionária da 2ª Divisão de Exército (AD/2). 14 jul. 1972. Pront. n. 4093. - Comunidade de Informações 

de Santos. APESP. DOPS Santos. 
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econômica, ou talvez por divergência de opinião, entre os sócios, foi 

fechado (ARAÚJO, 2013, p.13-14). 

  

Conforme Araújo enfatiza, tanto o Cidade de Santos, que apresentava um perfil 

mais popular, quanto o A Tribuna, manifestaram apoio à ditadura militar. Carlos Caldeira 

Filho, um dos donos do Cidade de Santos, foi inclusive nomeado prefeito da cidade, 

ocupando o cargo entre os anos de 1979 e 1980 (ARAÚJO, 2013, p.78). 

A reabertura dos arquivos da repressão tem reascendido o debate, possibilitando 

novos caminhos ao historiador no que diz respeito a natureza da ditadura militar brasileira 

(AQUINO, 2002). Dotada de personagens históricos complexos e conflitantes, estudar a 

relação Igreja-Estado na Santos do período da ditadura militar auxilia na compreensão 

dos antagonismos que ocorreram no interior da hierarquia eclesiástica. 

Gomes apontou com perspicácia em seu livro a carência de pesquisas mais 

aprofundadas sobre a atuação de determinados bispos durante o regime. Cita os primos 

d. Aloísio Lorscheider – presidente da CNBB entre 1971 e 1979 – e d. José Ivo 

Lorscheider – presidente da CNBB entre 1979 e 1987 – como exemplos de prelados que 

não possuem biografia, apesar de ambos deterem notório protagonismo. Santos, onde os 

documentos produzidos pela repressão demonstram que diversos religiosos foram 

perseguidos, em especial d. David Picão, ajuda a reforçar a ideia: o estudo da relação 

Igreja-Estado durante a ditadura ainda não se esgotou. 
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CAPÍTULO 1 – O BISPO, OS PADRES OPERÁRIOS E A REPRESSÃO (1967-

1972) 

 

D. David Picão tomou posse como bispo titular de Santos em 13 de dezembro de 

1966. Pouco depois de assumir o posto, os padres operários estrangeiros da congregação 

Filhos da Caridade, se estabeleceram na diocese, administrando comunidades católicas 

em regiões periféricas das cidades de Santos e São Vicente. Tais padres chegaram na 

região da Baixada Santista através do convite do bispo recém-empossado.15  

Acusados de subversivos e vigiados detidamente, tanto o bispo quanto os padres 

operários Bernard Hervy, Henri Beguim e o uruguaio diácono Carlos Tosar tiveram a 

repressão batendo na porta de suas casas na data da promulgação do AI-5,16 em 13 de 

dezembro de 1968, dia que marcaria o início do período mais rigoroso do regime. No 

Brasil inteiro, aqueles que representavam perigo à segurança nacional na perspectiva do 

regime foram detidos.  

Este capítulo se propõe a analisar a trajetória do bispo e dos padres operários, 

avaliando a vigilância ostensiva empreendida contra esses agentes religiosos, abordando 

ainda as consequências que envolveram a detenção dos padres operários. A primeira 

parte, abordará a breve e tumultuada passagem de d. David por São João da Boa Vista. A 

segunda, tratará dos primeiros dois anos de bispado em Santos, analisando as tensões que 

ocorreram até a data em que foi expedida a ordem de prisão contra o prelado. Na terceira 

e última parte, trataremos dos padres operários, que buscaram rearticular a JOC na 

Baixada Santista e sofreram ameaça de expulsão do país. 

 

 

 
 

15 Infiltração na Igreja Católica. CACAAé. 15 fev.1967. Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS 

Santos. 
16 O Ato Institucional nº5 autorizava o presidente da República, em caráter excepcional a: decretar o recesso 

do Congresso Nacional; intervir nos estados e municípios; cassar mandatos parlamentares; suspender, por 

dez anos, os direitos políticos de qualquer cidadão; decretar o confisco de bens considerados ilícitos; e 

suspender a garantia do habeas-corpus. Cf. Disponível em: <http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-

legis/legislacao-historica/atos-institucionais>. Acesso em 17 abril. 2021. 



22 
 
 

  

1.1. A passagem por São João da Boa Vista/SP 

 

Nascido na cidade de Ribeirão Preto/SP em 18 de agosto de 1923, filho de pais 

portugueses, Picão ingressou no seminário diocesano de Campinas/SP ao completar 

quatorze anos e, em 1942, seguiu para o seminário do Ipiranga, em São Paulo/SP, onde 

cursou filosofia e teologia.17 

Concluindo os estudos na prestigiada Universidade Gregoriana, em Roma, a partir 

de 1947, cursou mestrado em direito canônico, recebendo a ordenação sacerdotal em 

1948. Ao retornar ordenado padre na arquidiocese de Ribeirão Preto, atuou como 

chanceler do bispado, professor no seminário diocesano e assistente da ACB e do círculo 

operário, dois movimentos que podem ter contribuído para o amadurecimento de um 

olhar mais voltado para questões sociais. 

Durante a segunda metade da década de 1950, a arquidiocese de Ribeirão Preto 

foi marcada pela existência de um movimento em defesa da melhoria das condições de 

vida dos trabalhadores rurais, como podemos observar em A semente foi plantada: as 

raízes paulistas do movimento sindical camponês no Brasil (1924-1964) (2010), de 

Clifford Andrew Welch.  

Destacou-se nesse período a figura do pe. Celso Ibson de Syllos, diretor do 

periódico Diário de Notícias, pertencente à arquidiocese. Em seus editoriais, o Diário de 

Notícias condenava os maus patrões. Pe. Celso organizou a Frente Agrária Paulista com 

a proposta de sindicalizar os trabalhadores do campo, articulação que lhe trouxe fama de 

agitador comunista e o fez ser preso após o golpe de 1964.  

A arquidiocese de Ribeirão Preto formou ainda, nesse mesmo período, um 

sacerdote que se tornaria um destacado bispo progressista, auxiliando d. Paulo Evaristo 

Arns nas periferias da capital paulista décadas mais tarde: d. Angélico Sândalo 

Bernardino, que quando padre, também dirigiu o Diário de Notícias em Ribeirão Preto.18  

 
 

17 Disponível em: <https://www.diocesedesantos.com.br/clero/b_004/>. Acesso em 17 out. 2021. 
18 Nascido em 19 de janeiro de 1933 na cidade de Saltinho/SP, d. Angélico Sândalo Bernardino foi ordenado 

padre em Ribeirão Preto no ano de 1959. Como padre, atuou como assistente eclesiástico do Movimento 

Familiar Cristão, das Equipes de Nossa Senhora e do Movimento Cursilhos da Cristandade (MCC). Exerceu 

ainda como cura da catedral de Ribeirão Preto, como coordenador arquidiocesano de pastoral e como diretor 
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Ainda que o nome de Picão não seja citado nas pesquisas que tratam sobre o 

Diário de Notícias e sobre a Frente Agrária Paulista, podemos presumir que o religioso, 

que ocupou cargos de relevância na arquidiocese de Ribeirão Preto, acompanhou de perto 

as articulações promovidas pelo pe. Celso. Essas articulações possivelmente o 

influenciaram. 

No dia 31 de julho de 1960, foi nomeado bispo pelo papa João XXIII com apenas 

37 anos de idade, assumindo então a recém-criada diocese de São João da Boa Vista/SP. 

Correspondia a um desmembramento da arquidiocese de Ribeirão Preto, extensa 

territorialmente. Era, portanto, um terreno familiar para o então bispo recém-ordenado. 

Conforme esclarece sua biografia transcrita no site da diocese, em 1963, d. David 

foi transferido para Santos, ocupando o cargo de bispo coadjutor até assumir a 

titularidade. O vasto material referente ao bispo encontrado nos arquivos da DOPS 

Santos, com relatórios, informes, memorandos e recortes de jornais coletados entre 1965 

e 1983, evidenciam a preocupação que um membro da hierarquia eclesiástica poderia 

causar aos agentes da repressão. 

Por qual razão d. David Picão teria despertado tamanha atenção da repressão logo 

que chegou à Santos? A resposta podemos encontrar ao analisarmos sua breve trajetória 

como bispo no interior de São Paulo.   

A permissão para cursar direito canônico na Europa, a atuação como formador no 

seminário e o fato de nunca ter sido administrador de uma paróquia indiciam que Picão 

foi preparado ainda padre para assumir cargos de relevância na hierarquia eclesiástica. 

Isso explica a distância de tempo curta entre sua ordenação presbiteral e a episcopal. O 

trabalho junto a ACB e ao Círculo Operário demonstram ainda uma provável adesão as 

questões sociais. 

Mainwaring (1989) relaciona o surgimento de padres e prelados progressistas ao 

trabalho de muitos deles junto a ACB. Para o cientista político, a influência de jovens 

 
 

do Diário de Notícias. Nomeado bispo por Paulo VI em 12 de dezembro de 1974, exerceu como bispo 

auxiliar na arquidiocese de São Paulo, atuando nas regiões Belém, São Miguel Paulista e Brasilândia, 

auxiliando o arcebispado de d. Paulo Evaristo Arns. Em 2000, foi nomeado bispo de Blumenau/SC por 

João Paulo II, renunciando em 2009. Cf. Disponível em: 

<https://www.diocesedeblumenau.org.br/site/quem-somos/dom-angelico-sandalo-bernardino/>. Acesso 

em 22 dez. 2021. 
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católicos radicais afetou a percepção de muitos religiosos. Ao abordar o tema, cita 

inclusive o nome de Picão:  

 

Não é sem razão que muitos bispos progressistas dos anos 1960 

trabalhavam com a ACB. Entre eles se incluem d. Hélder Câmara, d. José 

Maria Pires, d. José Távora, d. Antônio Fragoso, d. Waldyr Calheiros, d. 

Marcelo Cavalheira, d. Fernando Gomes, d. Cândido Padim e d. David 

Picão (MAINWARING, 1989, p.94). 

 

Sobre seu pretenso progressismo, d. Armando Lombardi era o núncio apostólico 

do Brasil entre 1954 e 1964, sendo o responsável por representar a Santa Sé no país e 

pelas nomeações episcopais. Foi das mãos de d. Armando que d. David foi sagrado bispo 

na catedral de Ribeirão Preto, em 31 de julho de 1960. Alves traça um paralelo entre a 

nomeação de bispos progressistas e o período citado. Vinte dos prelados considerados 

progressistas na década de 1970 foram sagrados por Lombardi. O então núncio mantinha 

relação de proximidade com d. Hélder Câmara, ao ponto de ambos almoçarem juntos pelo 

menos uma vez na semana.      

Em razão da polarização ideológica característica do período, não era necessário 

muito para receber a alcunha de subversivo e, dentro desse contexto, d. David viveu 

relação conflituosa com a oligarquia de São João da Boa Vista. Em 1979, a luta pela 

anistia política ganhou grande projeção na sociedade brasileira. Picão e outros bispos 

paulistas se manifestaram favoráveis dois meses antes do presidente João Batista 

Figueiredo concedê-la. A Lei nº 6.683 foi sancionada em 28 de agosto de 1979, após 

ampla pressão da sociedade civil.   

O manifesto do episcopado gerou a revolta dos setores conservadores e a imprensa 

de São João da Boa Vista exibiu o seu ressentimento pelo antigo bispo diocesano. Com o 

sugestivo título Hóstias, estolas, foices e martelos, assim foi publicada à nota não 

assinada do extinto jornal Opção: 

 

D. David é o mesmo que promoveu agitações sem conta entre 

empregados e patrões em nossa cidade, quando aqui esteve como titular 

da diocese. É um dos bispos mais chegados às esquerdas entre os 
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brasileiros. Sua ação dissociativa nas questões trabalhistas foi tão 

marcante quanto daninha.19 

 

O texto do articulista anônimo revela o impacto da passagem de d. David em uma 

região dominada por fazendeiros. Foram cerca de três anos, entre 31 de julho de 1960 e 

11 de maio de 1963. A publicação do jornal Opção motivou a resposta conservadora do 

côn. Luiz Gonzaga Bergonzini,20 natural de São João da Boa Vista que mais tarde, seria 

nomeado bispo da diocese de Guarulhos: 

 

A este [d. David] o articulista de responsável por “agitações sem conta”, 

entre empregados e patrões. Inverdade clamorosa. Aí está a população de 

São João para contestar. Não sabemos, talvez o articulista nem residisse 

em São João nessa época ou então tivesse tão pouca idade que a gente 

poderia perguntar: que provas tem o senhor? Se recebeu alguma 

informação maldosa, permita-nos que lhe demos as informações corretas, 

eis que convivemos com d. David durante todo o tempo em que foi bispo 

em São João. Mais, conhecemo-lo quando ele era ainda seminarista, 

portanto, podemos falar. A atitude de S. Exa. d. David na época (período 

conturbado de nossa pátria que caminhava para o comunismo) visou 

precisamente o contrário: evitar essas agitações, abrindo os olhos das 

pessoas mais responsáveis, inclusive os patrões, para o perigo que se 

avizinhava a passos largos e propondo aos mesmos a prática da justiça 

social, aliás, recomendada pelos papas desde Leão XII até João XXIII 

que na ocasião ocupava o sólio pontifício. [...] É possível que D. David 

não tenha sido entendido por muitos, mas daí, a taxá-lo de agitador é tirar 

uma conclusão mentirosa, tendenciosa, injusta e leviana (BERGONZINI 

apud ANDRADE, 2008, p.52-53, grifos do autor). 

 

Um informe de 1966 acusou o bispo de ter manipulado os trabalhadores para que 

se unissem em torno do governo Goulart, difundindo assim, na análise da espionagem, a 

ideologia comunista.21  

 
 

19 Hóstias, estolas, foices e martelos. Opção. São João da Boa Vista. 17. jun. 1979. p.4. 
20 D. Luis Gonzaga Bergonzini (1936-2012). 
21 D. David Picão: Histórico. Infe. 029. 2º Batalhão de Caçadores. 11 out.1966. Pront. n. 1421. – D. David 

Picão. APESP. DOPS Santos. 
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Conforme o mesmo documento, o então bispo teria motivado junto à Mario 

Carvalho de Jesus,22 a criação da Frente Nacional do Trabalho (FNT) em São João da 

Boa Vista, uma organização sindical de orientação cristã e anticomunista, fundada na 

capital paulista em 1958 e conhecida por organizar a greve em Perus naquele mesmo ano.  

O que se tem conhecimento é que, naquela diocese, após um levantamento 

sociorreligioso detalhado de seu território, com o auxílio do dominicano frei Antônio 

Rolim, foi constatado que pouco mais da metade da região era rural.  

Com base nessa conclusão, por intermédio de d. David, foi criada a Instituição 

Diocesana de Ação Rural (IDAR), a partir de um trabalho conjunto das irmãs ursulinas 

com leigos e fazendeiros. Ao abordar o período conturbado, lembrou em tom informal o 

jornalista são-joanense Cunha Zetti (1998): 

 

Na época o bicho-papão desse povo era o comunismo. Lembro-me que 

alguém veio falar comigo e disse que os fazendeiros estavam 

preocupados, perguntando – ‘o que esse bispo veio fazer aqui? O que ele 

pretende?’ Eu disse: ‘Se querem um diálogo pra valer, reúnam esse povo, 

que proponho um debate’. E eles reuniram cerca de 60 proprietários – foi 

a maior reunião que houve na história de São João, na Associação Rural. 

[...]. Na ocasião, havia um determinado movimento, em torno dos 

problemas sociais, como resposta ao comunismo. Esse pessoal tinha 

publicado um manifesto dos comunistas, com um plano para atuação na 

zona rural. Eu comecei lendo este manifesto. No final, disse-lhes: ‘Os 

comunistas pretendem isso – agora, nós cristãos temos um manifesto 

muito mais completo, mais importante, que é o evangelho. Aí, falei sobre 

o que o evangelho prega, com respeito ao amor ao próximo. [...] Em 

seguida, comecei a falar sobre as condições de vida humana a que as 

pessoas têm direito e sobre as fazendas, onde na parte de colonos estava 

tudo abandonado. [...] Enfim, o negócio foi quentíssimo. Depois, vieram 

as questões agrárias. Ihhh! (sic). Havia muitas confusões... e tem muitas 

histórias.23 

 
 

22 Mário Carvalho de Jesus foi um dos principais articuladores da FNT, organização de trabalhadores de 

orientação anticomunista fundada por um grupo de católicos e advogados trabalhistas em 1958, na capital 

paulista. Ela conduziu uma greve de sucesso na fábrica de Cimento Perus, que defendia a elevação salarial 

dos trabalhadores e a readmissão do primeiro-secretário do Sindicato de Trabalhadores em Cimento, que 

havia sido demitido. Cf. Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-

tematico/frente-nacional-do-trabalho>. Acesso em 16 jun. 2021. 
23 ZETTI, Cunha. Entre...vistas. O Município, São João da Boa Vista, p. 5, 17 jan. 1998. Caderno 

Vi...vendo. 
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O trecho assevera que o bispo chegou a se encontrar com proprietários de terra 

com a pretensão de amenizar o mal-estar existente. Contudo, a oligarquia local estava 

insatisfeita de tal modo que optou por recorrer a nunciatura, pressionando para que o 

bispo fosse transferido.  

Na ocasião, o bispo teria declarado: “só uma pessoa que não conhece como é que 

se procede uma nomeação ou transferência de um bispo, pode falar que pressionou e a 

nunciatura cedeu”.24 Após a confirmação de sua transferência prematura, o bispo redigiu 

uma carta de despedida:  

 

Sabeis, perfeitamente que nessas disposições do Santo Padre não 

interferem motivos político-partidários, nem pressões ou interesses de 

grupos, mas unicamente norteia a Santa Sé o bem comum das almas a 

salvar. Procuramos seguir, uma linha de total independência de grupos 

ou pessoas, esforçando-nos por depender unicamente da verdade, da 

justiça e da caridade. [...] Mas crede, caríssimos, que por aqueles que 

menos nos compreenderam por esses temos mais pedido a Deus. Podeis 

estar certos que nosso esforço constante foi para tratar a todos, 

respeitando suas peculiaridades sociais, com a máxima caridade e 

compreensão, tendo presente a condição de pai espiritual que Deus nos 

deu. Mas, por isso mesmo, consciente de que ainda quando se vê obrigado 

a usar de rigor, o pai não deixa de ser pai”.25 

 

 No trecho, o bispo nega que a interferência dos oligarcas da região tenha 

contribuído para a decisão da nunciatura. No decorrer do texto, dirige a palavra à 

coordenação da IDAR, fazendo clara menção às tensões que ocorreram com fazendeiros 

por sua atuação na zona rural:  

 

[...] demonstrem, a quantos ainda se colocam na posição de “incrédulos” 

ou “sabotadores” dessa obra, a eficácia social, comunitária, desse 

 
 

24 ZETTI, Cunha. Entre...vistas. O Município, São João da Boa Vista, p. 5, 17 jan. 1998. Caderno 

Vi...vendo. 
25 PICÃO, David. Mensagem de despedida de D. David Picão.13 jun. 1963. Arquivo da Cúria Diocesana 

de Santos. 
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abençoado apostolado. O que muito nos tem prejudicado é a mentalidade 

do “anti”, apenas. Quando se deveria ter a preocupação do “pró” solução 

de nossos problemas. Faço votos que os homens desta região não se 

venham a arrepender tarde demais de sua falta de abertura para as 

realidades e as soluções cristãs para essas realidades, por vezes, 

trágicas.26 

 

A respeito da tarefa desempenhada pela IDAR e quanto a perseguição que sofreu, 

o próprio bispo se pronunciou em outubro de 1973, durante o coquetel em comemoração 

ao jubileu de prata de sua ordenação sacerdotal, no salão da Faculdade Católica de Direito 

de Santos:27 

 

Resolvemos transformar a atuação pastoral, para atender o homem do 

campo, formando a IDAR. Por essa iniciativa, passei a ser chamado de 

comunista por muitos fazendeiros, porque visitava as fazendas e, 

auxiliado pelas irmãs de um convento beneditino, ensinava o evangelho 

e dava noções de economia doméstica aos trabalhadores.28 

 

A pressão dos oligarcas da região teria provocado a sua transferência prematura. 

Sua atuação em São João da Boa Vista em um curto intervalo de tempo contribuiu para 

lhe trazer uma fama pejorativa que atravessou as jurisdições eclesiásticas, repercutindo 

nacionalmente.  

A atuação de d. David no interior estava em consonância com o que defendiam 

duas encíclicas papais publicadas naquele período. Em 1958, o italiano Angelo Giuseppe 

 
 

26 PICÃO, David. Mensagem de despedida de D. David Picão.13 jun. 1963. Arquivo da Cúria Diocesana 

de Santos. 
27 As faculdades católicas de Santos tiveram início com a criação da sua mantenedoura, a Sociedade 

Visconde de São Leopoldo em 1951, fundada pelo bispo d. Idílio José Soares com o propósito de instalar 

o primeiro curso jurídico da Baixada Santista. Em 15 de julho de 1952, o presidente Getúlio Vargas assinou 

a autorização para o funcionamento da Faculdade de Direito. Em 1954, foi a vez da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras (FAFI), com os cursos de jornalismo, letras e pedagogia. Em 1959, foi instituída a 

Faculdade de Ciências Econômicas e Comerciais. No ano de 1970, surgem as Faculdades de Arquitetura e 

Urbanismo, de Comunicação e de Serviço Social. Em 1985, a Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia. 

Juntas, em 1986, foram elevadas ao status de universidade, através do reconhecimento do Ministério da 

Educação, dando origem a Universidade Católica de Santos (UNISANTOS). Cf. Disponível em: 

<https://www.unisantos.br/universidade/institucional/>. Acesso em: 03 nov. 2021. 

28 Hoje, o bispo comemora 25 anos de ordenação. A Tribuna. Santos. 10 out 1973. Pront. n. 1421. – D. 

David Picão. APESP. DOPS Santos. 
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Roncali assumiu como papa João XXIII, cargo que exerceu por breves e renovadores 

cinco anos. Foi de sua autoria as encíclicas sociais Mater et Magistra, de 1961, e Pacem 

in Terris, de 1963, abordando as questões do mundo secular moderno. A primeira delas 

especialmente, tratava da importância dos sindicatos e das condições dos trabalhadores 

rurais. 

Devido aos acontecimentos citados e por conta de uma cautela já existente com 

relação ao progressismo de muitos clérigos, d. David Picão se tornou vigiado antes 

mesmo de tomar posse como bispo titular em Santos. Além de influenciado pelo Concílio 

Vaticano II e pelas conferências episcopais, d. David Picão era parte constituinte das 

mudanças ocorridas no período.  

A década de 1960 comportou dois dos pontificados mais transformadores da 

história da Igreja. Os elementos mencionados referendam que d. David é um ótimo objeto 

para compreender e analisar a polissêmica atuação da instituição durante o período. 

 

1.2. Posse, discurso e repressão em Santos 

 

Em 1966, em função da normativa que se estabeleceu no Vaticano II, que 

orientava 75 anos como a idade limite para bispos titulares, d. Idílio José Soares,29 então 

bispo titular de Santos, apresentou sua carta de renúncia à cátedra.  

Na ocasião, não faltaram manifestações para que o então bispo continuasse à 

frente da diocese. Uma delas foi publicada no jornal A Tribuna, um manifesto assinado 

por um número expressivo de entidades de classe:  

 

Numerosas representações de classe das mais representativas de Santos, 

enviaram ontem ao bispo diocesano d. Idílio José Soares uma moção de 

apelo no sentido de que o prelado prossiga no exercício do seu cargo 

pastoral na diocese de Santos. Como se sabe, no último concílio 

ecumênico ficou decidido que os altos dignitários da Igreja, ao atingirem 

75 anos de idade, devem renunciar espontaneamente ao cargo, disso 

 
 

29 D. Idílio José Soares (1887-1969). 
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dando conta ao papa, cabendo ao Sumo Pontífice a última palavra para 

sancionar a renúncia ou para negá-la. Ocorrendo que d. Idílio José Soares 

estará na iminência de solicitar tal renúncia e, ainda que o papa Paulo VI 

recentemente negou pedido semelhante ao cardeal Rufini, arcebispo de 

Palermo, na Itália, as associações de classe de Santos, com base no 

respeito e amizade devotada ao bispo, no reconhecimento generalizado 

das suas virtudes de pastor, resolveram fazer tal solicitação. Desejam 

ainda que o próprio da diocese, em sua missiva ao papa, remeta inclusa a 

moção ontem a ele endereçada. Advogados de Santos, Sindicato dos 

Empregados do Comércio, Sindicato dos Carregadores e Ensacadores de 

Café, Sindicato dos Petroquímicos, Sindicato dos Trabalhadores em 

Empresas de Carris Urbanos, Troleibus e Cabos Aéreos, Sindicato dos 

Condutores de Veículos Rodoviários, Sindicato dos Estivadores, 

Sindicato dos Classificadores de Frutas, Sindicato dos Metalúrgicos, 

Sindicato dos Vigias Portuários, Sindicato dos Consertadores de Carga e 

Descarga do Porto, Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 

Bancários, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Trigo, Milho e 

Mandioca, Cooperativa de Trabalho de Armadores de Navios, Sindicato 

dos Trabalhadores na Indústria de Destilação e Refinação de Petróleo e 

Derivados, Sindicato dos Operários do Serviço Portuário e Sindicato dos 

Motoristas em Guindastes do Porto.30 

 

Bispo entre os anos de 1943 e 1966, d. Idílio José Soares era, até aquele momento, 

o prelado mais longevo a comandar a diocese de Santos. Criada em 04 de julho de 1924, 

o antecessor de d. Idílio, d. Paulo de Tarso Campos, permaneceu apenas seis anos no 

cargo, enquanto d. José Maria Parreira Lara, primeiro bispo de Santos, exerceu durante 

10 anos.31 Tal informação talvez pudesse evidenciar que a identificação com d. Idílio 

tivesse motivado tais protestos contra o seu afastamento do cargo.  

Tal como esclarecem Ricardo Marques da Silva e Carlos Mauri Alexandrino 

(1988), após o golpe de 1964, a repressão contra os trabalhadores em Santos se deu de 

forma particularmente violenta, com um grande número de organizações sindicais 

sofrendo intervenção e centenas de lideranças presas. Essa conjuntura justificaria a adesão 

de tais entidades ao manifesto, partindo do pressuposto de que se trata de um manifesto 

com motivações anticomunistas.     

 
 

30 Entidades de Santos querem permanência de d. Idílio. A Tribuna. Santos. 11 de setembro de 1966. p.5. 
31 Disponível em: <https://www.diocesedesantos.com.br/clero/categoria/bispos/>. Acesso em 04 out. 2021. 

https://www.diocesedesantos.com.br/clero/categoria/bispos/
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Os protestos também partiram da Câmara Municipal de Santos, de tal modo que 

d. Sebastião Baggio, então núncio apostólico no Brasil, respondeu mediante um telegrama 

o vereador arenista32 Álvaro Fontes, presidente daquela casa legislativa:  

 

Vossa senhoria pode ficar certo de que esse bem das almas, essa 

tranquilidade das populações e o progresso da Igreja são os objetivos de 

qualquer disposição da autoridade eclesiástica. Eles não serão perdidos 

de vista pelo augusto pontífice também no caso de se verificar a renúncia 

do venerando pastor daquela diocese.33 

 

A renúncia de d. Idílio foi aceita em 21 de novembro e d. David Picão tomou posse 

como bispo titular em 13 de dezembro daquele mesmo ano. Se por um lado havia a 

dificuldade em digerir a nova norma estabelecida a partir do Vaticano II, por outro, as 

manifestações somadas ao episódio envolvendo um memorandum redigido pela 

diplomacia brasileira e entregue naquele mesmo mês ao secretário da Sagrada 

Congregação Consistorial do Vaticano, revelam uma inegável desconfiança por parte da 

sociedade santista e do próprio Estado brasileiro, que viam na figura de d. David uma 

ameaça à segurança nacional.  

No conteúdo, como retrata Sérgio Henrique da Costa Rodrigues (2006), a 

embaixada brasileira manifestou apreensão com a posse do então bispo pejorativamente 

apelidado de “vermelho” (2006, p.84). Essa profunda desconfiança se confirma ao 

observarmos a atenção que era dispensada pela repressão ao bispo de Santos.   

Santos convivia com o rótulo de cidade subversiva. Para a repressão, ter um 

suposto prelado progressista comandando a Igreja naquela que era considerada a Cidade 

Vermelha, favorecia o projeto de comunização do país. Essa mentalidade paranoica 

envolvendo a cidade, pode ser observada no trecho abaixo, emitido pela 4ª Zona Aérea 

em setembro de 1967, onde o prelado foi vinculado ao núncio apostólico junto à outros 

três bispos considerados progressistas: 

 
 

32 Partidário ou simpatizante da Aliança Renovadora Nacional (ARENA), partido político de âmbito 

nacional de apoio ao regime, fundado em 04 de abril de 1966, durante a implementação do sistema 

bipartidário. 
33 Núncio responde apelo da Câmara. O Diário, Santos, 21. set. 1966.  
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D. Sebastião Baggio foi nomeado núncio junto ao governo brasileiro, que 

foi grande sustentáculo na luta de d. David Picão, expoente esquerdista 

que sustentou para efetivar-se bispo de Santos, área considerada o centro 

geográfico do Partido Comunista Brasileiro (PCB), onde a organização 

vem forjando agentes vermelhos desde os primórdios da vida sindical 

brasileira, no início do século. Ainda recentemente, d. Sebastião Baggio 

disse a amigos que tomara resolução de escutar três bispos antes de 

propor a nomeação de novos bispos à Santa Sé, e os três são a fina flor 

do esquerdismo episcopal a saber: d. Cândido Padim, bispo de 

Lorena/SP, d. Bernardo Niele, que o núncio fez arcebispo de Ribeirão 

Preto e o bispo de Santos, d. David Picão.34 

 

Apontado como inimigo direto da dita revolução,35 em novembro de 1971, ele foi 

descrito como "astucioso, envolvente e tido como elemento de esquerda”.36 Em novembro 

de 1966, foi alertado que ele articulava um manifesto em favor de d. Hélder Câmara, 

então arcebispo de Olinda e Recife.37 Em julho de 1967, d. Hélder Câmara foi acusado 

de apoiar seu nome para ocupar o cargo de secretário-geral da CNBB.38 

Em 1964, a CNBB teceu sua bênção aos golpistas. Naquele ano, d. Hélder e os 

progressistas amargaram derrota nas eleições da conferência, que passou a ser presidida 

pelos conservadores d. Agnelo Rossi e d. Vicente Scherer. Cardeal-arcebispo do Rio de 

Janeiro e ex-presidente da CNBB, o conservador d. Jaime Câmara chegou a apoiar as 

Marchas da Família com Deus pela Liberdade, ocorridas com maciça presença católica e 

só se desvinculou oficialmente do movimento a partir das críticas feitas pelo núncio 

apostólico, como enfatiza Gomes (2014).  

Ao todo, 26 prelados assinaram um comunicado em apoio à autoproclamada 

revolução. O documento foi publicado em junho, dois meses depois do sucesso da 

 
 

34 D. David Picão: Histórico. DOPS/SP. 18 set. 1967. Pront. 1421– D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
35 Atividade de D. David Picão em Santos. Inf. 677/71. 2º Exército. 29 nov. 1971. Pront. 1421. – D. David 

Picão. APESP. DOPS Santos. 
36 D. David Picão: Histórico. DOPS/DEREX. 29 jan. 1971. Pront. 1421 – D. David Picão. APESP. DOPS 

Santos. 
37 D. David Picão: Histórico. RPI CACAAé/2º Ex. 20 nov. 1966. Pront. 1421. – D. David Picão. APESP. 

DOPS Santos. 
38 D. David Picão: Histórico. Infe. n. 20/25/07/67/SDR/Santos. 25. jul. 1967. Pront. 1421. – D. David Picão. 

APESP. DOPS Santos. 



33 
 
 

  

empreitada golpista.39 Uma postura política que variava entre a cumplicidade e a omissão 

vigoraria por parte da CNBB até o fim do mandato de d. Agnelo, em 1971. 

Em razão desse contexto, d. Hélder era profundamente estigmatizado pelo regime, 

sendo símbolo do que existia de mais perverso e subversivo no episcopado brasileiro, 

atacado e perseguido pela repressão, pela imprensa e por setores conservadores da Igreja. 

Associar d. David ao arcebispo de Olinda e Recife significava associá-lo a quem o regime 

tinha como inimigo. 

Alguns dos conteúdos mais hostis a respeito de d. David, repletos de suposições 

que nunca se consolidaram, são curiosamente aqueles que precedem a sua posse: 

 

D. David Picão, bispo coadjutor de Santos, elemento da ala comunista da 

Igreja Católica, está trabalhando ativamente para conseguir o 

afastamento do atual bispo d. Idílio José Soares, a fim de assumir o 

governo da Diocese. D. Idílio recentemente solicitou ao Papa sua 

renúncia, alegando idade avançada. Em consequência, d. David deverá 

assumir a Diocese e poderá pôr em execução o seu plano do afastamento 

dos pontos-chaves da hierarquia eclesiástica dos sacerdotes 

anticomunistas.40 

 

Não são poucos os documentos que reproduzem acusações semelhantes a essas, 

atribuindo da parte do bispo de Santos a suposta pretensão de neutralizar os padres 

conservadores alinhados com os militares e afastar o idoso d. Idílio.  

Cabe, no entanto, lembrar que suposições sem qualquer evidência são alertadas 

por Fico como um itinerário recorrente da espionagem. O autor a descreve como um 

 
 

39 Em resposta às expectativas gerais e ansiosas do povo brasileiro, que viu a marcha acelerada do 

comunismo na direção do poder, as forças armadas intervieram a tempo, e impediram o estabelecimento de 

um regime bolchevique em nosso país... Ao mesmo tempo em que agradecemos a Deus, que respondeu às 

preces de milhões de brasileiros e nos libertou do perigo comunista, estamos gratos, também, aos militares 

que com sério risco de vida, se ergueram em nome dos interesses supremos da nação (DECLARAÇÃO da 

CNBB ao Golpe de 1964 apud LÖWY, 2000, p.140). 
40 D. David Picão, Histórico. RPI 2. BC. Folha n. 1. 07 out. 1966. Pront. 1421. – D. David Picão. APESP.  

DOPS Santos. 
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sistema leviano de inculpação de pessoas, orientado para desconfiar de tudo e todos, 

partindo da suposição que todo indivíduo pode ser culpado de corrupção ou subversão.  

Ele destaca que era comum registrar na ficha de algum cidadão comum a presença 

em uma reunião e, posteriormente, atribuir suposições aleatórias, sem qualquer respaldo. 

Dessa forma, o vigiado era, aos poucos, inculpado sem provas (FICO, 2001, p.179).  

Mas quem seriam tais padres anticomunistas e por qual razão tais padres são tão 

recorrentemente citados? A riqueza das descrições nos leva a crer que, mais do que 

simples padres alinhados com o regime em vigor, existiam, em meio ao clero, verdadeiros 

aliados, sendo que ao menos um deles mantinha estreito contato com órgãos de vigilância. 

Nos primeiros anos de d. David Picão como bispo titular em Santos, seus discursos em 

missas, conferências e solenidades ganhavam repercussão na imprensa e eram bastante 

vigiados, principalmente por seu tom inflamado de apelo por justiça social e em defesa 

dos direitos humanos.  

Em julho de 1967, em um curto período, ele recebeu dois pedidos que revelam 

muito sobre a sua atuação naquele período. O primeiro, um curioso convite para compor 

o diretório municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), após oferta feita 

pelo então parlamentar Gastone Righi,41 que afirmou publicamente que as ideias de Picão 

condiziam com as do partido: 

 

O que eu quero é provar que a Igreja não compactua com a estrutura 

capitalista e as melhores vozes do cristianismo estão dizendo o mesmo. 

Aí estão o arcebispo D. Hélder Câmara, o bispo de Santo André, o padre 

Lebret, Teilhard de Chardin. Aqui em Santos temos um grande líder 

cristão: o professor Sérgio Sérvulo da Cunha.42 

 

 
 

41 Gastone Righi Cuoghi (1935-2019) foi um empresário, advogado e político santista. Foi eleito deputado 

federal por cinco mandatos. Crítico ao regime, acabou preso em cinco oportunidades durante o vigor do 

AI-5. Cf. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-abr-18/morre-advogado-ex-deputado-federal-

gastone-righi>. Acesso em 18 out. 2021. 
42 D. David rejeita convite do MDB. Cidade de Santos. Santos, 14 jul. 1967. p.4. 
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O convite, recusado pelo prelado, recebeu o apoio do político emedebista 

Esmeraldo Tarquínio,43 irritando os vereadores arenistas da cidade. Dias mais tarde, em 

razão do falecimento do ex-presidente mal. Humberto Castelo Branco, o capelão do 

exército pe. Edmundo Cortez solicitou ao bispo a realização de uma missa de sétimo dia 

em sua memória na catedral. A solicitação, no entanto, foi rejeitada e os católicos 

simpáticos ao regime ficaram furiosos.44 

No dia 02 de julho de 1967, diante de seiscentas pessoas em evento que celebrava 

o “Dia do Papa”, realizado no auditório do Colégio São José,45 o bispo defendeu Paulo 

VI, que vinha sendo acusado de subversivo. Meses antes, o papa havia publicado a 

Populorum Progressio, a mais importante e polêmica encíclica social do seu pontificado.  

Criticando o liberalismo econômico e defendendo a insurreição revolucionária em 

situações de tirania, a encíclica foi escrita pensando nas distâncias econômicas entre o 

centro e a periferia do capitalismo, preocupada com os países em desenvolvimento. 

Quanto a insurreição revolucionária, esta posição estava repousada nos escritos de são 

Tomás de Aquino, que, segundo alguns estudiosos, teria influenciado a redação desta 

parte da encíclica, através da sua teoria política do direito à resistência contra a tirania 

dos governantes, como nos lembra Ivanaldo Santos em Tomás de Aquino e o direito à 

resistência contra o governante (2007). O texto despertou a ira dos setores mais 

conservadores. Assim, d. David defendeu o papa: 

 

 
 

43 Esmeraldo Soares Tarquínio de Campos Filho (1927-1982) nasceu em São Vicente e foi um advogado, 

despachante aduaneiro, jornalista, vereador e deputado estadual. Homem negro e crítico ao regime, foi 

eleito prefeito de Santos pelo MDB em 1968 com aproximadamente 45 mil votos. Chegou a ser diplomado, 

mas teve o mandato cassado em 14 de março de 1969, antes mesmo de sua posse. Em 1982, quando Santos 

retomou sua autonomia política, era o favorito para vencer as eleições municipais. Entretanto, faleceu dias 

antes do pleito. Tarquínio morreu em 10 de novembro de 1982, vítima de um acidente vascular cerebral. 

Oswaldo Justo, candidato a vice-prefeito em sua chapa, assumiu a candidatura em seu lugar, vencendo as 

eleições pelo MDB, tendo seu filho, Esmeraldo Neto, na condição de vice. Cf. Disponível em: 

<http://mdbsp.org.br/lei-reconhece-esmeraldo-tarquinio-como-prefeito-de-santos/>. Acesso em 18 out. 

2021.   

44 D. David Picão, Histórico. Inf. n. 12. Departamento de Polícia Federal, Subdelegacia Regional de Santos. 

26 jul. 1967. Pront. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
45 Colégio confessional de Santos fundado em 1924 pelas irmãs de São José de Chambery, situado no bairro 

do Gonzaga. Cf. Disponível em: <https://www.saojosecolegio.com.br/historia/>. Acesso em 21 out. 2021. 
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Quem achar que os pronunciamentos do papa são subversivos, não diga 

que é batizado, nem que é cristão, pois não podemos admitir que alguém 

levante contra a voz do papa, da cátedra de Pedro, como tem acontecido 

nestes últimos tempos e últimos dias [...]. O mundo não vai bem. E o que 

digo não é para dramatizar, se falo é porque não vai mesmo. Hoje, dois 

terços da humanidade passam fome. Dois terços da população brasileira, 

vivem na miséria. E na miséria, nem sequer ser cristão podemos. É 

necessário que a juventude, com concepções novas e revolucionárias, se 

prepare para lançá-las no meio da sociedade, para curá-la das distorções 

que existem, numa verdadeira revolução social em termos cristãos.46 

 

Dando prosseguimento em seu discurso, o bispo fez menção aos mártires cristãos, 

fazendo alusão ao tempo presente: “Será que conosco não acontecerá a mesma coisa? É 

provável que sim, pois já tivemos algumas amostras mesmo no Brasil. Só que hoje os 

deuses pagãos que existiam antigamente estão mudados, como também as feras”.47 

Um relatório reservado revela que d. David voltou a abordar a encíclica durante 

solenidade realizada no salão nobre da Faculdade Católica de Direito, no dia 28 de 

outubro. Com aproximadamente 200 ouvintes, em sua maioria universitários e integrantes 

da UCF, estavam presentes o vice-prefeito Francisco Prado de Almeida Ribeiro, o 

deputado estadual Olavo Horneaux de Moura, o vereador Gilberto Marques Freitas 

Guimarães e deputado estadual Esmeraldo Tarquínio. “Não estamos conclamando os 

pobres a lutar contra os ricos, conclamamos os pobres para que procurem sua própria 

promoção”,48 asseverou, declarando ainda, segundo a repressão, que muitos teriam se 

incomodado com a encíclica sem mesmo tê-la lido.  

Durante a solenidade, leu também o Manifesto dos Bispos do Terceiro Mundo, 

documento articulado por d. Hélder Câmara, que contou com a assinatura de dezessete 

bispos de diversos países, sendo do bispo de Santos uma das assinaturas. O manifesto 

repercutiu internacionalmente, sendo publicado pelo semanário francês Témoignage 

Chretien e pela Revista Católicas Internacionales. Ainda que tais manifestos não 

 
 

46 No dia do Papa, bispo pede revolução social. Cidade de Santos. Santos, 03 jun. 1967. p.5. 
47 No dia do Papa, bispo pede revolução social. Cidade de Santos. Santos, 03 jun. 1967. p.5. 
48 Relatório Reservado 301. DOPS Santos. 30 out. 1967. Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS 

Santos. 
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representassem a maioria do episcopado, foram ações efetivas de condenação do regime 

vigente. 

No entanto, um pronunciamento mais contundente ainda estava por vir. Em missa 

matutina realizada na catedral diocesana no dia 26 de janeiro de 1968, em ação de graças 

pelo aniversário do município e diante de inúmeras autoridades civis e militares, d. David 

teceu duras cobranças, fazendo menção ao episódio da explosão do gasômetro, ocorrido 

um ano antes. Conforme descreve relatório reservado, estavam presentes o comandante 

gen. Fernando Belfort Bethlem, seu chefe de estado-maior cel. Rubens Fleury Varella, os 

deputados Osvaldo Rodrigues Martins e Athié Jorge Coury, além dos prefeitos de Santos 

e São Vicente/SP: Sílvio Fernandes Lopes e Jorge Conway Machado.49 

Em 09 de janeiro de 1967, cinco reservatórios com capacidade de 1.658m³ cada, 

sediados no bairro da Vila Nova em Santos, foram simplesmente desintegrados em plena 

madrugada. O incidente teve repercussão na imprensa internacional. A explosão deixou 

300 feridos, arrancou telhas, portas, destruiu janelas e derrubou muros em um raio de até 

2 km de distância.50 Um ano após o ocorrido, a administração municipal, segundo o 

discurso do bispo, não teria realizado os devidos reparos urbanísticos na região, que além 

disso, convivia, em função do incidente, com o aumento do número de pessoas em 

situação de rua, devido à perda de suas casas. "A caridade não tolera ruas e abrigos 

carregados de mendigos. A liberdade não tolera a escravização do homem pela miséria 

social",51 teria exprimido o prelado.   

O ano 1968 foi aquele em que as manifestações estudantis se espalharam pelo 

Brasil, nas capitais e grandes cidades. O grande impulso se deu após a morte do estudante 

secundarista Edson Luís de Lima Souto,52 sendo a Passeata dos Cem Mil no Rio de 

Janeiro a manifestação de rua mais famosa, ocorrida no dia 26 de junho, reunindo artistas, 

 
 

49 Relatório Reservado 041. DOPS Santos. 26 jan. 1968. Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS 

Santos. 
50 Explosão do gasômetro deixa população em pânico. A Tribuna. Santos, 10 jan. 1967. 1. Cad. p.1. 
51 Relatório Reservado 041. DOPS Santos. 26 jan.1968. Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS 

Santos. 
52 Edson Luís de Lima Souto (1950-1968) foi um estudante secundarista assassinado por policiais militares 

em 28 de março de 1968, gerando comoção nacional e motivando manifestações de rua em protesto nas 

grandes cidades do país. Nascido em Belém/PA, o estudante foi morto no restaurante Calabouço, situado 

no Centro do Rio de Janeiro, durante manifestação estudantil que reuniu 300 pessoas. Cf. Disponível em: 

<https://memoriasdaditadura.org.br/biografias-da-resistencia/edson-luis-de-lima-souto/>. Acesso em: 21 

out. 2021. 
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intelectuais e outros setores da sociedade. A atmosfera de instabilidade seria, mais tarde, 

o pretexto para o endurecimento do regime. Na madrugada do dia 13 de dezembro daquele 

ano, a ditadura brasileira revelou sua face mais violenta e autoritária, com a promulgação 

do AI-5. O que ocorria no Brasil fez parte, na realidade, de um fenômeno global. Uma 

maré de revoltas iniciada na França em maio tomou o mundo e fez de 1968 um dos anos 

mais intensos do século XX.  

Os acontecimentos também repercutiram no âmbito eclesiástico. Ocorreu em 

agosto, na cidade de Medellín na Colômbia, a Segunda Conferência Geral do Episcopado 

Latino-Americano, com forte influência das resoluções conciliares e da Populorum 

Progressio, contando com a presença de 137 bispos, entre eles, o próprio d. David Picão. 

Gomes destaca que para muitos, foi ela a precursora do cristianismo da libertação.  

Com o propósito de traduzir as deliberações do concílio para a realidade do 

continente, foi elaborado no encontro, um influente documento condenando a violência e 

pedindo justiça social, assim definido: “Essa foi a declaração mais radical produzida pela 

Igreja latino-americana, e tinha como um de seus principais objetivos fortalecer o 

posicionamento da instituição como uma terceira via entre o capitalismo liberal e o 

comunismo” (GOMES, 2014, p.49).  

Santos se inseriu no ano das manifestações de rua, com um protesto no centro da 

cidade em 05 de julho, articulado pela militância estudantil e pelas lideranças santistas do 

MDB, reunindo aproximadamente 200 pessoas. O ato teve início às 18 horas, com 

concentração na Rua XV de Novembro, concluindo o seu trajeto na Praça Mauá.53 Um 

dia depois, seria promulgada a proibição de manifestações em todo o Brasil.54 

Dias após a manifestação, Sérgio Sérvulo,55 jurista e professor universitário filiado 

ao MDB, um dos entusiastas do ato público, desapareceu por 72 horas sem deixar notícias, 

 
 

53 Passeata em Santos. Cidade de Santos. Santos, 06 jul. 1968. 2. Cad. p.4. 
54 Baixado Ato contra passeata. Cidade de Santos. Santos, 06 jul. 1968. 2. Cad. p.2. 
55 Sérgio Sérvulo da Cunha (1935-2021) nasceu em Santos. Foi um advogado, filósofo e político santista, 

tendo sido vice-prefeito de Santos no governo da petista Telma de Souza (1989-1992), assessor da 

presidência do Conselho Federal da OAB e chefe de gabinete do ministro da justiça dr. Márcio Thomaz 

Bastos (2003-2004). Graduou-se pela USP entre 1958 e 1962, onde militou na JUC, organização onde 

atribui ter se formado politicamente. Durante o processo de impeachment do presidente Fernando Collor 

de Mello, exerceu como advogado de acusação. Foi ainda professor de direito civil na Faculdade Católica 

de Direito de Santos entre 1962 e 1983 e autor de diversos livros. Escreveu para os jornais A Tribuna e 

Cidade de Santos. Cf. Disponível em: <http://www.servulo.com.br/home.html>. Acesso em: 16 abril. 2021. 
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causando apreensão no meio político e acadêmico. A suspeita de sequestro ou prisão fez 

com que o bispo publicasse um manifesto, veiculado na imprensa com a assinatura de 

vinte e sete padres: 

 

Retirado em Barueri na Casa de Retiros juntamente com o clero da 

diocese, fazendo os exercícios espirituais, recebo a triste notícia do 

desaparecimento desde domingo à noite de nosso militante, católico e 

professor em nossa Faculdade Católica de Direito de Santos, o sr. Sérgio 

Sérvulo da Cunha. Se foi raptado, quaisquer que sejam os autores desse 

atentado a dignidade da pessoa humana e à tranquilidade e da paz de uma 

família (ele é pai de cinco filhos) merecem nossa mais viva repulsa, 

máxima por tratar de um membro consciente da Igreja. Num país 

democrático e cristão, quando todos batalham pelas soluções não 

violentas, esse acontecimento coloca-nos em grave apreensão. Somos 

testemunhas que o sr. Sérgio como católico militante que é, tem se batido 

pelos ideais da justiça e da caridade cristãs, manifestando sempre seu 

repúdio aos métodos violentos. Como bispo, recomendo aos meus 

sacerdotes, aos religiosos e fiéis, unirem-se na oração e procurarem 

manifestar seu apoio e conforto cristão a dona Yara, esposa do sr. Sérvulo 

e seus familiares, angustiados com o acontecido. Ao sr. Sérgio e sua 

família, apreço e apoio do seu bispo e do clero presente em Barueri. O 

manifesto está assinado pelos seguintes padres: mons. Ary Ferreira de 

Aguiar, côn. Antônio Pedrón, mons. Nelson de Paula, côn. Antônio 

Olivieri, mons. Benedito Vicente dos Santos, pe. José Cardoso da Silva, 

pe. Pedro Villa, pe. Francisco das Dores Leite, pe. João Dedório Bartista, 

pe. Júlio Lopes Llarena, pe. Djalma Vicente dos Santos, pe. Joaquim 

Ximenes Coutinho, pe. Nelson N. R. Gonçalves, pe. Pedro dos Prazeres 

Leite, pe. Pedro Campregher, pe. Nivaldo Vicente dos Santos, pe. 

Antônio Thill, pe. Baltazar Vicente, pe. Francisco Schuster, pe. Miguel 

Reynaud, d. Policarpo Amstalden, pe. Tullio Abballe, mons. Oscar dos 

Santos Jr. e pe. Ayrton Blummer.56 

 

A denúncia repercutiu. Um dia depois do manifesto ser publicado, o professor 

universitário reapareceu declarando ter se hospedado na casa de parentes na capital 

paulista. A repressão ironizou a preocupação do bispo e Sérvulo foi acusado de ser 

portador de problemas mentais.57  

 
 

56 PICÃO, D. David. Manifesto de D. David. Cidade de Santos. Santos, 10 jul. 1968. 1. Cad. p.3. 
57 Sérgio Sérvulo da Cunha: Histórico. DOPS/DEREX. 08 jul. 1968. Pront. n. 6789. – Sérgio Sérvulo da 

Cunha. APESP. DOPS Santos. 
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Em outubro daquele mesmo ano a diocese aderiu, conforme orientação do Pacto 

do Rio de Janeiro firmado durante a IX Assembleia Geral da CNBB em 19 de julho de 

1968, ao movimento Pressão Moral Libertadora, assinado por 41 bispos e encabeçado 

pelo arcebispo de Olinda e Recife, em função dos 20 anos da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. Tendo o nome substituído para Ação, Justiça e Paz, o propósito do 

movimento seria o combate à injustiça por meio da não-violência.  

A reunião inaugural ocorreu na noite do dia 03 de outubro no Colégio São José, 

para um público aproximado de 1000 pessoas, em sua maioria jovens oriundos das 

diversas agremiações estudantis. Como não podia deixar de ser, um relatório foi 

produzido pela repressão, que não deixaria de monitorar um movimento idealizado pelo 

arcebispo de Olinda e Recife e executado pelo bispo de Santos.  

Nomes como o de Esmeraldo Tarquínio, Sérgio Sérvulo, além de vereadores, dois 

pastores, padres e sindicalistas compunham a mesa presidida pelo bispo. As falas trataram 

da necessidade de organização popular diante do momento político vivenciado no Brasil. 

A onda de manifestações que ocorriam no mundo inteiro também foi debatida. Foi ouvido 

um áudio de d. Hélder Câmara e lidas cartas do Sindicato dos Bancários e do então 

deputado federal Mário Covas. O relatório ainda destaca a presença de pessoas 

conhecidas que colavam cartazes nas paredes ao final do ato, comumente vistas em 

atividades semelhantes, associadas ao movimento estudantil.58 

Ao fim daquele ano, o regime recrudesceu. Um dia após o decreto do AI-5, as 

igrejas do Embaré, dos Passos na Vila Rica e da Pompéia amanheceram vandalizadas. 

“Comunas cuidado, chegamos” e “David + Sérvulo = Comunismo” eram algumas das 

frases. O muro do palácio episcopal foi pichado com os dizeres “David = Subversão” e 

“D. David comuna”. “Não tenho nada a declarar, sou um mero espectador”,59 disse o 

bispo à imprensa. Lideranças políticas da cidade foram detidas em plena madrugada. 

Cenas iguais se repetiram na maior parte do país. 

Ao fim daquele ano, o regime recrudesceu. Um dia após o decreto do AI-5, as 

igrejas do Embaré, dos Passos na Vila Rica e da Pompéia amanheceram vandalizadas. 

 
 

58 Relatório Reservado n. 377. DOPS Santos. 03 out. 1968. Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS 

Santos. 
59 A cidade amanheceu com os muros pichados. Cidade de Santos. Santos, 13 dez. 1968. 1 Cad. p.3. 
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“Comunas cuidado, chegamos” e “David + Sérvulo = Comunismo” eram algumas das 

frases. O muro do palácio episcopal foi pichado com os dizeres “David = Subversão” e 

“D. David comuna”. “Não tenho nada a declarar, sou um mero espectador”,60 disse o 

bispo à imprensa. Lideranças políticas da cidade foram detidas em plena madrugada. 

Cenas iguais se repetiram na maior parte do país. 

 

Figura 1 – Palácio episcopal vandalizado 

 

A cidade amanheceu com os muros pichados. Cidade de Santos. Santos, 13 dez. 1968. 1 Cad. p.3. 

 

Em Santos foram detidos políticos, advogados, militantes do movimento 

estudantil e jornalistas, dentre os quais destacamos Oswaldo Justo – recém-eleito vice-

prefeito para iniciar o mandato de 1969 –, Francisco Prado de Oliveira Filho – na época 

vice-prefeito em exercício –, o professor universitário Sérgio Sérvulo, os advogados 

Dante Leonelli e Luiz Rodrigues Corvo e os jornalistas Juarez Bahia e Carlos Conde. 

Foram detidos ainda três dos padres operários que atuavam na Zona Noroeste. Eram eles: 

 
 

60 A cidade amanheceu com os muros pichados. Cidade de Santos. Santos, 13 dez. 1968. 1 Cad. p.3. 
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Bernard Hervy, Henri Beguim e Carlos Tosar. Encaminhados para o 2º Batalhão de 

Caçadores de São Vicente, permaneceram encarcerados, sendo interrogados 

individualmente.61 

Naquele dia, a repressão também bateu na porta do palácio episcopal, com a ordem 

de prender o então bispo de Santos. Por ordem do general, o comandante da Artilharia de 

Costa e Antiaérea do 2º Exército, o então bispo diocesano não foi detido: "Foi convidado 

a comparecer ao 2º Batalhão de Caçadores o epigrafado, mas a situação se contornou após 

um entendimento com o comandante da praça militar, gen. Fernando Belfort Bethlem”.62  

Em 1969, a cidade seria enquadrada na Lei de Segurança Nacional, perdendo a 

sua autonomia política, passando a ter somente prefeitos nomeados. Esmeraldo 

Tarquínio, recém-eleito prefeito de Santos pelo MDB e crítico ao regime, teria o seu 

mandato cassado em março, perdendo seus direitos políticos por 10 anos. Em seu lugar, 

tomou posse o gen. Clóvis Bandeira Brasil, considerado um expoente da ala mais 

radicalizada dos apoiadores do regime, exercendo o cargo até o ano de 1974.63 Entre 1969 

e 1983, a cidade foi governada por militares e civis filiados à ARENA e ao Partido 

Democrático Social (PDS), organização política que concedia sustentação ao regime após 

a extinção do bipartidarismo. 

O recrudescimento do regime faria o episcopado brasileiro adotar uma postura 

mais crítica ao governo (GOMES, 2014, p. 51) (MAINWARING, 1988, p. 129). Em 

Santos, porém, os documentos produzidos pela espionagem apontam que a posição de d. 

David Picão foi mais cautelosa. 

 

1.3. A saga dos padres operários 

 

No início de 1967, a apreensão da espionagem para com o bispo de Santos ganhou 

novo vigor com a vinda dos padres operários franceses, que passaram a atuar em São 

 
 

61 Relação de pessoas recolhidas pelo segundo Batalhão de Caçadores de São Vicente. 14 dez. 1968. Pront. 

n. 2171. – Telex. APESP. DOPS Santos. 
62 D. David Picão. Boletim Informativo 296/1968. Serviços de Informações, DOPS Santos. 16 dez. 1968. 

Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
63 Tarquínio Cassado. Cidade de Santos. Santos, 14 mar. 1969, p.1. 
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Vicente e na Zona Noroeste, região periférica de Santos. Em 30 de janeiro de 1967, a 

espionagem discorreu:  

 

Pe. Afonso Greaud e Tiago Vigneron, ambos vindos do meio operário 

francês, deverão assumir a paróquia do bairro Jardim Rádio Clube, meio 

favela. Foco de agitação, propício para esses padres que estão a serviço 

do Partido Comunista no Brasil, em Santos. Foram convidados por d. 

David Picão (bispo de Santos) e no dia 23 de dezembro de 1966, 

reuniram-se no colégio Stella Maris, esses e mais quatro padres franceses, 

num total de sete elementos, todos socialistas da linha auxiliar do Partido 

Comunista no meio do clero católico.64 

 

Fica evidente no texto a preocupação que a chegada dos padres operários 

despertava na espionagem. Em outra oportunidade, a espionagem acusa os padres 

operários de terem estado em Cuba e mantido contato com Fidel Castro.65 No dia 03 de 

maio, foram realizadas descrições mais elaboradas dos mencionados:  

 

Os clérigos acima citados, estão em plena campanha de pregação 

comunista na paróquia do Jardim Rádio Clube. Conhecidos como 

"padres operários", vêm usando o púlpito em violentos sermões 

pregando a luta de classes, inclusive usando elementos civis em suas 

pregações. Aguarda-se a chegada de novos padres que vem recebendo 

orientação do bispo d. David Picão.66 

 

Pertencentes a congregação Filhos da Caridade, os chamados padres operários 

adotavam um discurso bastante politizado e se destacaram por buscarem rearticular a JOC 

na Baixada Santista.67 Os padres operários, diferentemente da maioria dos sacerdotes, 

dividiam a semana entre as celebrações das missas, a administração das paróquias e o 

 
 

64 Afonso Greaud. Anexo nº14 - Reservado. Inf.240. DOPS Santos. 30 jan. 1967. Pront. n. 9719. – Padres. 

APESP. DOPS Santos. 
65 D. David Picão: Histórico. Inf. 119.DR/SP. 09 maio 1968. Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. 

DOPS Santos. 
66 D. David Picão: Histórico Político. DOPS Santos. 15 fev. 1967. Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. 

DOPS Santos. 
67 Operárias jovens vêem companheiras. A Tribuna. Santos. 26 jan. 1968. Pront. 8224. – Juventude Operária 

Católica (JOC) e Juventude Operária Católica Feminina (JOCF). APESP. DOPS Santos. 
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trabalho em empregos comuns, principalmente em fábricas. Vigiados, esses sacerdotes 

seriam vítimas das arbitrariedades promovidas após a promulgação do AI-5 um ano mais 

tarde, assim como o próprio bispo de Santos. 

A repressão manifestava preocupação com clérigos que exerciam influência sobre 

trabalhadores ou que atuavam em paróquias localizadas em regiões socialmente 

vulneráveis. Devido às disparidades econômicas, que ficavam mais evidentes nos grandes 

centros, os agentes temiam que os padres, como homens intelectualizados, representantes 

de uma instituição de amplo prestígio moral, insuflassem as massas contra o regime. Côn. 

Antônio Olivieri, por exemplo, era acusado de difundir material de cunho subversivo em 

suas celebrações religiosas.  

Conforme informe expedido pela seção de informações do Comando de Artilharia 

de Costa e Antiaérea da 2ª Região Militar (CACAAé/E2), o côn. Olivieri imprimia 

semanalmente, cerca de três mil panfletos usando a encíclica Populorum Progressio para 

supostamente criticar o governo e os militares.68 Já em 1967, teria distribuído nas missas 

material de "origem subversiva, segundo a orientação progressista-esquerdista de d. 

David Picão".69 Nascido em 19 de outubro de 1919 no Rio de Janeiro e com passagem 

pela Pontifícia Universidade Gregoriana e sendo ordenado em 1945, conforme afere a 

espionagem,70 Olivieri contrariava a tendência mais acentuadamente conservadora que 

vigorava entre os outros padres de Santos que estudavam e eram ordenados em Roma. 

Sua proximidade junto aos trabalhadores remontava as décadas de 1940 e 1950. 

Em 1946, era diretor responsável pelo impresso da União dos Pequenos Trabalhadores, 

distribuído quinzenalmente no bairro do Macuco.71 Em 1952, se tornou diretor 

responsável pelo O Jovem Trabalhador, jornal representativo da JOC.72 Auxiliando d. 

David Picão no Apostolado do Mar, tinha a tarefa de assistir trabalhadores portuários, 

 
 

68 Côn. Antônio Olivieri. Infe n. 1710/1969. CACAAé/2º Ex. 29 ago. 1969. Pront. n. 9719. – Padres. 

APESP. DOPS Santos. 
69 Côn. Antônio Olivieri. DOPS/DEREX. 29 ago 1969. Pront. n. 8291. – Diocese de Santos. APESP. DOPS 

Santos.  
70 Côn. Antônio Olivieri: Ficha de Personalidade do Clero. PB n. 657/71-D. 2º Ex. 03 nov.1971. Pront. n. 

1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
71 Disponível em: <https://www.novomilenio.inf.br/santos/h0318z13.htm>. Acesso em 21 nov. 2021. 
72 Disponível em: <https://www.novomilenio.inf.br/santos/h0318z13.htm>. Acesso em 21 nov. 2021. 
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com quem consta ter se reunido em 1972, supostamente "propagando ideias 

esquerdistas".73 

Em 01 de maio de 1969, Dia do Trabalhador e de São José Operário, o lote de 

seus impressos foi apreendido e arquivado antes que fosse distribuído na Associação 

Atlética dos Portuários.74 Ao definir as características de um trabalhador cristão, o 

documento salienta que o mesmo deve se colocar "à frente das reivindicações de sua 

classe, mesmo que isso o ponha mal visto por autoridades e patrões".75 Em outro trecho 

aponta para a necessidade na participação dos lucros: 

 

Uma das metas com que o trabalhador deve sonhar e pela qual deve lutar 

é a sua participação nos lucros da empresa. Ele a ajudou a formar a sua 

riqueza, interessou-se por ela, sofreu de certo modo os riscos. É justo que 

seja considerado quase sócio. Digno, pois, não só do justo salário, como 

também de participar dos dividendos.76 

 

Os impressos que eram distribuídos nas missas e solenidades despertavam distinto 

interesse por parte da espionagem. Os prontuários referentes a religiosos possuem 

geralmente uma considerável quantidade de panfletos, folhetos de missa, jornais e outros 

impressos, tidos como subversivos.  

Pe. Nelson Lopes, por sua vez, foi apontado como um dos líderes do movimento 

esquerdista, especialmente após se inscrever para um concurso de conferente no porto.77 

Nascido em 11 de fevereiro de 1934, pe. Nelson Lopes circulava nos meios universitários 

e secundaristas, tendo inclusive assessorado a ACB, conforme afirma a repressão. Teria 

sido ele um dos organizadores da manifestação realizada em julho de 1968.78 Manteve 

 
 

73 D. David Picão: Histórico. Departamento de Polícia Federal, Subdelegacia Regional de Santos. 26 

jun.1972. Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
74 Côn. Antônio Olivieri. DOPS/DEREX. 02 maio 1969. Pront. n. 8291. – Diocese de Santos. APESP. 

DOPS Santos. 
75 Dia 01 de maio: Dia de São José Operário. 01 maio de 1969. Pront. n. 8291. – Diocese de Santos. APESP. 

DOPS Santos. 
76 Dia 01 de maio: Dia de São José Operário. 01 maio de 1969. Pront. n. 8291. – Diocese de Santos. APESP. 

DOPS Santos. 
77 Pe. Nelson Lopes: Ficha de Personalidade do Clero. PB n. 657/71-D. 2º Ex. 03 nov.1971. Pront. n. 1421. 

– D. David Picão. APESP. DOPS Santos.  
78 Pe. Nelson Lopes: Ficha de Personalidade do Clero. PB n. 657/71-D. 2º Ex. 03 nov.1971. Pront. n. 1421. 

– D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 



46 
 
 

  

também, como revelam os relatórios e informes, um estreito trabalho junto a JOC, 

mantendo, assim como o côn. Olivieri, proximidade junto aos padres operários, vínculo 

que provavelmente o motivou a disputar vaga como trabalhador no porto.79 Em 1968, 

seria iniciado um processo de rearticulação do movimento na Baixada Santista. 

A breve passagem dos padres operários pela diocese foi marcada pela vigilância 

constante. Em condição de maior vulnerabilidade, na eminência de serem expulsos do 

país conforme se asseverava o regime, padres estrangeiros muitas vezes recém-ordenados 

chegavam ao Brasil. Muitos padres se viam tomados por um ideal que remontava a 

contrarreforma, como esclarece Alves:  

 

Os “estrangeiros”, ou sejam, os missionários, cuja formação era 

igualmente unilateral, ainda partilhavam as ideias então correntes entre 

os bispos do mundo desenvolvido que os enviavam ao Brasil. Partiam 

pensando ser o Brasil terra de missão, onde a Igreja local seria ainda 

menor de idade e dependente da ajuda externa para evangelizar os 

“ingênuos”, nome que antigamente se dava aos nativos (ALVES, 1979, 

p.100). 

 

Essa concepção citada acima era mais recorrente em padres idosos. Padre 

espanhol e com idade avançada, Antônio Font, na época administrador da Paróquia Nossa 

Senhora Aparecida, foi identificado como conservador pela espionagem: 

 

Anticomunista, conservador, tradicional, porém omisso. Foi amigo do 

bispo d. David Picão, com quem posteriormente desentendeu-se, face a 

atuação do mesmo à frente da diocese de Santos. Afirma não aceitar a 

orientação do bispo e se for pressionado, voltará à Europa, pois é 

espanhol. Com sessenta e cinco anos de idade, não toma parte em ações 

de maior vulto dentro do clero santista.80 

 

 
 

79 Inf. n. 009/1976. Departamento de Polícia Federal de Santos. 11 jan. 1976. Pront. 8224 – Juventude 

Operária Católica (JOC) e Juventude Operária Católica Feminina (JOCF). APESP. DOPS Santos. 
80 Côn. Antônio Font: Ficha de Personalidade do Clero. PB n. 657/71-D. 2º Ex. 03 nov.1971. Pront. n. 

1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
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Contudo, os mais jovens e recém-chegados, traziam com frequência a influência 

das novas correntes de ideias católicas, advindas da Igreja europeia. Nos bairros da Zona 

Noroeste, região periférica da cidade, os padres operários da congregação Filhos da 

Caridade despertavam apreensão pela atuação junto aos trabalhadores.  

Vindos ao litoral a pedido do então bispo em janeiro de 1967, além da Zona 

Noroeste, os padres operários celebravam missas em bairros periféricos de São Vicente, 

entre eles a Vila Margarida e o Jardim Guassú. Conforme exposto em matéria jornalística 

do Cidade de Santos,81 a região da Zona Noroeste possuía aproximadamente 25.000 

habitantes naquele período, em uma área de 6 km², comportando bairros como a Vila São 

Jorge, Areia Branca, Vila Gilda, Saboó, Jardins Castelo, São Manoel e Rádio Clube. 

Trata-se de uma região paulatinamente povoada a partir da década de 1950, em função 

do êxodo rural, recebendo em sua maioria migrantes, especialmente da região Nordeste.   

A experiência dos padres operários tem raízes na França do pós-guerra. Os padres 

adeptos desse modelo de sacerdócio dividiam a jornada de missas e atividades pastorais 

com o trabalho comum durante o dia, especialmente em fábricas. Se engajavam na 

produção para desenvolver uma ação política por meio do trabalho e da convivência com 

o operariado.  

Entre os principais ideólogos da experiência estavam os teólogos dominicanos 

Marie-Dominique Chenu e Yves Congar, ambos muito lidos nos seminários brasileiros, 

que como o dito anteriormente, eram profundamente influenciados por autores católicos 

franceses. Löwy credita muito do surgimento de uma Igreja engajada, com maior 

vitalidade na periferia a vinda de padres operários para o Brasil. Na visão do sociólogo, 

é deles o grande mérito no desenvolvimento das atividades pastorais junto a classe 

trabalhadora em nosso país. O autor salienta que “a vontade da esquerda brasileira de se 

empenhar com os trabalhadores encontrou uma importante fonte de inspiração na 

experiência francesa dos padres operários” (2000, p.240).   

Ao falar do surgimento da Esquerda Católica, Mainwaring (1989) destaca o papel 

do pensamento católico francês, citando o nome de Yves Congar: 

 
 

81 Essa Zona Noroeste é um caso à parte. Cidade de Santos. Santos, 01 jul. 1968. 4. Cad, p.10. 
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Teólogos europeus progressistas (como Maritain, Lebret, Congar, 

Mounier) tiveram alguma influência no começo desse processo, mas a 

Esquerda Católica fez muito mais que introduzir o pensamento social 

europeu na Igreja brasileira. O que fez foi aplicar as ideias europeias às 

condições brasileiras e desenvolver uma nova concepção de missão da 

Igreja (MAINWARING, 1989, p.72). 

 

A afirmação do brasilianista é sutilmente contestada por Löwy: enquanto o 

estadunidense afirma que a Igreja brasileira aplicou ideias europeias às nossas condições, 

Löwy argumenta que a Igreja no Brasil na verdade usou as contribuições francesas como 

ponto de início para elaborar ideias eminentemente originais, dando luz a uma cultura 

político-religiosa especificamente brasileira (2000, p.138). A priori, a Esquerda Católica 

foi intensamente influenciada pelo nacionalismo econômico. Orientados por padres, 

muitos jovens militantes da ACB ingressaram no MEB (Movimento Educação Básica), 

que enfatizava a conscientização dos oprimidos, bem como se juntaram ao movimento 

operário, tal como destaca Serbin (2001, p.99).  

Os mais radicalizados, que defendiam o antiimperialismo e o socialismo, eram a 

JOC, intimamente envolvida com a classe trabalhadora, e a JUC, de onde mais tarde 

emergiu a organização pró-revolucionária AP (Ação Popular). Conforme argumenta 

Alves, tanto a JOC quanto a JUC surgem em um contexto oportuno, sendo os grupos 

especializados da ACB que melhor se desenvolveram no país, muito em virtude do salto 

industrial do Brasil pós-guerra, responsável por transformar a distribuição demográfica e 

diversificar o mercado de trabalho. Constituíram-se, sobretudo, em um período onde a 

democracia liberal permitiu um debate político contínuo e uma maior circulação de ideias. 

Nas cidades, as desigualdades e a dependência econômica do país eram mais evidentes 

(ALVES, 1979, 123).  

Pe. Bernard Hervy82 – que assim como os outros padres operários franceses que 

atuaram na diocese, abrasileirou o nome e passou a ser conhecido como pe. Bernardo 

pelos fiéis ao ponto de ser referido dessa forma pela espionagem, uma prática comum 

 
 

82 Pe. Bernard Henri Marie Hervy (1929-2021). 
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adotada por parcela dos padres estrangeiros – por exemplo, era torneiro mecânico, tendo 

trabalhado em dois locais diferentes enquanto esteve na Baixada Santista: na Cia Vidraria 

Santa Marina em São Vicente, de onde, segundo a espionagem, teria sido despedido por 

ter insuflado os colegas de fábrica, e na Cia União dos Refinadores de Açúcar, em 1972, 

situada em Santos. Pe. Jacques Vigneron, conhecido como pe. Tiago, concluiu na cidade 

um curso de mecânico ajustador no Senai, porém, não exerceu a profissão na região.83 

Segundo informação da espionagem, eram cinco os padres operários que atuavam 

na Baixada Santista, além do uruguaio Carlos Tozar Errecart, que seria ordenado padre 

somente em 1969: Bernard, Jacques e o irmão superior da congregação, Alphonse 

Greaud, o pe. Afonso, descritos pela repressão como despojados e não usuários da 

batina.84 Pe. Henri Beguim, conhecido como pe. Henrique, era outro dos quatro operários 

que atuavam na região.85 Pe. Jean-Claude Griveau,86 conhecido como pe. Cláudio, atuava 

na capela Cristo Rei, situada no Jardim Guassú, em São Vicente.87 

Em 26 de janeiro de 1968, o A Tribuna dedicou uma longa e elogiosa matéria 

sobre o trabalho exercido pelos padres operários e a JOC em Santos. Na página do 

impresso, uma foto do pe. Jacques Vigneron com um olhar reflexivo causa a impressão 

de que o propósito do jornal era demonstrar que o trabalho desempenhado pelos 

sacerdotes não era nocivo, tal como muitos compreendiam. Assim a matéria descreveu os 

padres franceses da Zona Noroeste:  

 

Pe. Tiago mora na Zona Noroeste da cidade, no bairro Jardim 

Bom Retiro. Junto com ele mora também o pe. Afonso, que 

coordenou a missa de Natal da zona celebrada pelo bispo (com 

um Jesus moreno no presépio vivo), pe. Bernardo, que é um 

torneiro-mecânico, operário de uma indústria em São Vicente e 

pe. Henrique, preocupado com o problema da alfabetização. 

Todos são franceses. Pe. Tiago passou a tarde de ontem inteira 

 
 

83 Religiosos em Santos da Igreja Católica Apostólica Romana: Antecedentes. Secretaria do Estado dos 

Negócios da Segurança Pública. Sem data. Pront. n. 9719 – Padres. APESP. DOPS Santos. 
84 Relatório n. 59. 09 jul. 1967. Pront. n. 8224. – Juventude Operária Católica (JOC) e Juventude Operária 

Católica Feminina (JOCF). APESP. DOPS Santos. 
85 Relatório n. 59. 09 jul. 1967. Pront. n. 8224. – Juventude Operária Católica (JOC) e Juventude Operária 

Católica Feminina (JOCF). APESP. DOPS Santos. 
86 Pe. Jean-Claude Pierre Griveau (1933-2020). 
87 Relatório n. 59. 09 jul. 1967. Pront. n. 8224. – Juventude Operária Católica (JOC) e Juventude Operária 

Católica Feminina (JOCF). APESP. DOPS Santos. 
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pintando cartazes e depois espalhava pelo chão, até secarem. Eles 

diziam por exemplo "Juventude em busca de libertação"; "É hora 

da ação".88 

 

Figura 2 – Pe. Jacques Vigneron no A Tribuna. 

 

Operários moços contra as injustiças. A Tribuna. Santos. 02 fev. 1968. Pront. 8224. - Juventude Operária 

Católica (JOC) e Juventude Operária Católica Feminina (JOCF). APESP. DOPS Santos. 

 

Pe. Jacques era apontado pela espionagem como o mais intelectualizado do grupo, 

sendo chamado de “vigário socialista” em texto redigido pelo DOPS Santos.89 Logo após 

o encontro regional de Itaquera, revela um pouco mais das pretensões do trabalho 

desenvolvido pela congregação: “Não queremos uma simples revolução, mas algo 

diferente. Numa revolução, age-se, simplesmente. Mas pretendemos, primeiro, 

 
 

88 Operárias jovens veem companheiras. A Tribuna. Santos. 26 jan. 1968. Pront. 8224. – Juventude Operária 

Católica (JOC) e Juventude Operária Católica Feminina (JOCF). APESP. DOPS Santos. 
89 Pe. Jacques Marie Joseph Vigneron. DOPS Santos. 26 dez. 1968. Pront. 1347. – Jacques Marie Joseph 

Vigneron. APESP. DOPS Santos. 
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transformar-nos a nós mesmos. A revolução cristã começa dentro da própria pessoa, para 

depois atingir a esfera social”.90 

Devido a exclusão e pauperização acentuada a que eram submetidas às camadas 

trabalhadoras, a ação de religiosos vinculados a questões sociais nas periferias dos centros 

urbanos considerada uma grande ameaça. Como o dito por Alves, a organização da Igreja, 

até por chegar primeiro nas áreas socialmente marginalizadas, teve por muito tempo a 

ingrata tarefa de suprir a ausência do Estado. 

Em janeiro de 1968, após um encontro regional da JOC com a presença de d. 

Agnelo Rossi, de pe. Jacques Vigneron e de seis paroquianas,91 iniciou-se a rearticulação 

do movimento na diocese. Por meio das assembleias da JOC e da JOCF (Juventude 

Operária Católica Feminina) realizadas nas periferias de Santos, São Vicente e Cubatão, 

constituiu-se o Manifesto da JOC da Baixada Santista, um documento destinado aos 

trabalhadores da região. 

As pautas das assembleias estavam ligadas as condições materiais de vida, a 

relação com os patrões e a articulação dos trabalhadores, participando principalmente 

trabalhadores do polo industrial de Cubatão, além de trabalhadores do comércio, do porto 

e empregadas domésticas. Segundo informação da espionagem, eram quatro os padres 

que assessoravam o movimento na Baixada Santista: Bernard Hervy, Jacques Vigneron, 

Nelson Lopes e Alphonse Greaud.92 

Em Santos, com exceção da JAC – que se estabelecia no campo e não nas cidades 

–, todos os segmentos da ACB se fizeram presentes em algum momento entre as décadas 

1950 e 1960. Coube inclusive ao conservador mons. Manoel Pestana em um determinado 

período, como revela sua biografia no site da diocese de Petrópolis/RJ, assessorar a 

JOC,93 que em Santos e em todo o país naquele momento, detinha uma religiosidade mais 

tradicional e caráter evangelizador. Entretanto, os segmentos da ACB existentes em 

 
 

90 Operárias jovens veem companheiras. A Tribuna. Santos. 26 jan. 1968. Pront. 8224. – Juventude Operária 

Católica (JOC) e Juventude Operária Católica Feminina (JOCF). APESP. DOPS Santos.  
91 Operárias jovens veem companheiras. A Tribuna. 26 jan. 1968. Pront. n. 8224. – Juventude Operária 

Católica (JOC) e Juventude Operária Católica Feminina (JOCF). APESP. DOPS Santos. 
92 Relatório n. 59. DOPS Santos. 09 jul. 1967. Pront. n. 8224. – Juventude Operária Católica (JOC) e 

Juventude Operária Católica Feminina (JOCF). APESP. DOPS Santos. 
93 Disponível em: <https://diocesepetropolis.com.br/clero/14489/>. Acesso em 17 out. 2021. 
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Santos foram sendo desmantelados, assim como ocorreu no restante do Brasil (FRANCO, 

2001, p.93).  

Criada em 1923 pelo cardeal belga Joseph-Léon Cardijn e, posteriormente, se 

espalhando pelo mundo, a JOC foi idealizada para que a Igreja reconquistasse os jovens 

trabalhadores, chegando em solo brasileiro como uma alternativa para alcançar a classe 

trabalhadora urbana. Em 1947, a JOC foi o primeiro grupo especializado a integrar a 

ACB: “Do ponto de vista da Igreja institucional, a JOC era parte de um esforço amplo de 

realizar uma cautelosa modernização através do desenvolvimento de um trabalho pastoral 

mais eficaz entre a classe trabalhadora” (MAINWARING, 1989, p. 141).  

Com o passar do tempo, gozando de distinta autonomia frente à hierarquia 

eclesiástica, a JOC transmutou-se em “uma das mais radicais organizações da Igreja 

brasileira” (SERBIN, 2001, p.189). Mainwaring atribui a JOC o papel de transformar uma 

instituição autoritária e indiferente aos movimentos de base ou de leigos: 

 

Numa época em que a maior parte da Igreja ainda se encontrava 

intimamente ligada ao Estado e às classes dominantes, a JOC ajudou a 

instituição a compreender as necessidades e os valores da classe operária 

e a importância de desenvolver práticas pastorais mais adequadas aos 

trabalhadores (MAINWARING, 1989, 139). 

 

Entre 1947 e 1957, a JOC foi um instrumento da Igreja Católica com o propósito 

de conquistar jovens trabalhadores, utilizando-se de uma concepção de fé tradicional e 

individualista, secundarizando a ação política. Após esse período, o seguimento passou a 

se envolver em questões políticas, chegando ao seu ponto de ebulição entre 1964 e 1970, 

assumindo a defesa de uma concepção anticapitalista de sociedade (MAINWARING, 

1989, p. 147).   

Entretanto, com o advento da ditadura e a ascensão de bispos conservadores ao 

comando da CNBB, a Esquerda Católica foi suprimida. A ACB viveu momentos 

sombrios, deslegitimada pela hierarquia eclesiástica. Em 1966, o episcopado passa a 

exercer um controle excessivo sobre a JUC, sendo dissolvida pelos bispos em 1968, 

enquanto a JOC e AP passaram a ser perseguidas pelas forças de segurança com 

brutalidade. 
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Muito influentes na constituição de outras pastorais, o legado dos grupos 

especializados da ACB reverberaria principalmente nos movimentos vinculados ao 

cristianismo da libertação, especialmente na PJB. Tal como aborda Hilário Dick (1999), 

o legado da ACB pode ser dividido em dez itens: o método ver-julgar-agir; a busca de 

uma prática a partir da realidade, considerando questões sociais e políticas; a formação 

na ação; a luta pela transformação das estruturas sociais; o modelo de revisão de vida e 

de prática; a proposta de fé vivida no engajamento social; a pedagogia que visa despertar 

o espírito crítico; a opção pelos pequenos grupos; a espiritualidade encarnada e o 

protagonismo juvenil (DICK, 1999, p.20). 

A experiência capitaneada por padres operários em todo o país foi uma 

fundamental contribuição para o sindicalismo nas décadas de 1960 e 1970, como recorda 

Maria Rosângela Batistoni (2001), autora da tese de doutorado em serviço social com o 

título Entre a fábrica e o sindicato: os dilemas da Oposição Sindical Metalúrgica de São 

Paulo (1967-1987).  

Tal como indaga a autora, a penetração da Igreja nos bairros periféricos da Grande 

São Paulo e o surgimento de grupos para leigos como a própria JOC, a Ação Operária 

Católica (ACO) e a Pastoral Operária (PO), por exemplo, permitiram que as organizações 

sindicais alcançassem os trabalhadores de diferentes regiões. Em razão das condições de 

quase clandestinidade dos movimentos, muitas das regiões alcançadas pela Igreja eram 

até então praticamente inacessíveis (2001, p.113).  

Em relatório referente a uma reunião da JOCF realizada para aproximadamente 

cinquenta pessoas na sociedade de melhoramentos do Jardim Castelo durante a manhã de 

09 de julho de 1967, assim a espionagem descreve o comportamento de pe. Tiago na 

reunião: 

 

Esse padre, em todas as reuniões, além de observar, fica fazendo várias 

anotações em papéis que nada mais são do que o resultado de suas 

análises. Ao dirigir-se aos presentes, referiu-se ao fato de que é 

impossível um jovem operário viver com C$50,00 mensais. Que isso não 

chega a sua compreensão. Que isso é deprimente, pois ele com C$200,00 
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por mês vive com dificuldade e fazendo economia. Que os jovens devem 

se reunir para conquistar seus interesses.94 

 

No mesmo documento, o temor da espionagem fica evidente: 

 

A verdade é que esse movimento denominado JOC parece incutir a 

mentalidade francesa nos jovens operários em geral. Esse trabalho é feito 

através de equipes. Ou seja, cada uma formada por duas ou mais jovens 

bem "trabalhadas", orientadas, que através de panfletos, cartazes e 

palavras persuasivas, irão incentivando e atraindo as demais com 

finalidade de formar uma união de jovens, formando assim uma grande 

força, afim de poder conquistar os seus interesses diante das autoridades 

responsáveis [...]. Esse movimento pode ter um nobre fim, mas se essas 

ideias ministradas por esses padres alcançarem penetração em milhares 

de jovens operários, que na sua grande maioria não tem instrução, e, 

formando uma força mal dirigida, poderá criar situações delicadas no 

meio social.95 

 

Em julho daquele ano foi publicado o Manifesto da Juventude Trabalhadora da 

Baixada Santista, fruto das assembleias organizadas e realizadas junto aos trabalhadores. 

O manifesto requisitava tempo para a realização de estudos, cursos manuais e recreação, 

realizando um panorama das condições de trabalho e de vida da juventude trabalhadora 

daquele período, especialmente a das domésticas: “Uma jovem doméstica sai de casa às 

5H e começa a trabalhar das 6H até 21H30. Não tira férias para descanso, tem somente 

dois dias livres no mês. Gostaria de estudar corte e costura, mas não tem tempo livre”.96 

Recitando trechos de encíclicas papais como a Populorum Progressio e a 

Gaudium et Spes, o documento cobra melhores condições de salário, respeito as 8H de 

 
 

94 Reunião JOCF (Juventude Operária Católica). DOPS Santos. 09 jul. 1967. Pront. 8224. – Juventude 

Operária Católica (JOC) e Juventude Operária Católica Feminina (JOCF). APESP. DOPS Santos. 
95 Reunião JOCF (Juventude Operária Católica). DOPS Santos. 09 jul. 1967. Pront. 8224. – Juventude 

Operária Católica (JOC) e Juventude Operária Católica Feminina (JOCF). APESP. DOPS Santos. 
96 Manifesto da Juventude Trabalhadora da Baixada Santista. Juventude Operária Católica (JOCF). DOPS 

Santos. 09 jul. 1967. Pront. 8224. – Juventude Operária Católica (JOC) e Juventude Operária Católica 

Feminina (JOCF). APESP. DOPS Santos. 
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trabalho, ao descanso semanal, o direito de acesso a cursos profissionalizantes e a 

organização da profissão de doméstica conclui fazendo a seguinte explanação: 

 

Falamos assim não é para protestar contra qualquer pessoa ou negar 

esforços feitos, mas porque queremos mais amor e justiça; porque 

queremos que o Cristo seja respeitado em cada pessoa humana. Para os 

jocistas, Cristo também está vivendo dentro dos mais fracos, dos mais 

pobres e mais explorados. E tudo o que fizermos por eles, fazemos a 

Cristo.97 

 

Um relatório reservado dá conta que no dia 01 de maio de 1968, celebração do dia 

do trabalhador, pe. Jacques Vigneron foi detido na rua Gen. Câmara por volta das 18H30 

junto de outros três integrantes da JOC e JOCF. O motivo, teria sido a distribuição de 

material considerado subversivo: um panfleto com uma longa reflexão sobre as condições 

de trabalho. Encaminhados junto ao padre a 4ª Delegacia de Polícia, estavam Edmir Elias 

Albino, Joana Muniz e a doméstica Maria Aparecida da Silva.98 

A perseguição aos padres operários em Santos não era um caso isolado, mas sim, 

parte integrante de uma estratégia política do regime militar. Conforme afirma Valdo 

Magalhães (2005), baseado na revista SEDOC, doze foram os padres banidos pela 

ditadura militar entre 1968 e 1982, número certamente subestimado. Antônio Montenegro 

(2010), baseado em dados mais seguros, revela que na realidade foram vinte e sete 

religiosos expulsos, entre os anos de 1964 e 1979 (MONTENEGRO, 2010, p.135). Foram 

vinte e nove os padres presos no Brasil ao todo, entre os anos de 1968 e 1970, a maioria 

deles estrangeiros. 

Visados pela repressão, os padres Bernard, Henri e o diácono Carlos Tosar 

Errecart99 – uruguaio da congregação que estudou na França e viria a ser ordenado padre 

operário por d. David Picão somente em 1969 –, foram três dos detidos logo após a 

 
 

97 Manifesto da Juventude Trabalhadora da Baixada Santista. Juventude Operária Católica (JOCF). DOPS 

Santos. 09 jul. 1967. Pront. 8224. – Juventude Operária Católica (JOC) e Juventude Operária Católica 

Feminina (JOCF). APESP. DOPS Santos. 
98 Relatório Reservado n. 171. DOPS Santos. 02 maio 1968. Pront. 8224. – Juventude Operária Católica 

(JOC) e Juventude Operária Católica Feminina (JOCF). APESP. DOPS Santos. 
99 Pe. Carlos Tosar Errecart (1925-2019). 
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promulgação do AI-5, tendo sido conduzidos ao 2º Batalhão de Caçadores de São 

Vicente.100  

Detidos, foram expostos a um longo interrogatório, sendo os últimos a serem 

liberados dentre os detidos na data da promulgação do AI-5, apontados como envolvidos 

com os radicais da Ação Popular. Tal liberação foi concedida somente seis dias após a 

detenção. Em 18 de dezembro, escreveu Paulo Fernando Furquim, delegado titular do 

DOPS Santos, uma mensagem via telex destinada a Secretaria Estadual de Segurança 

Pública: “Comunico que apenas os padres franceses Bernard Hervy, Carlos Tosar e Henri 

Beguim encontram-se ainda presos no 2º Batalhão de Caçadores de São Vicente. Os 

demais foram liberados”.101  

Conforme revela a espionagem, no dia 18 de dezembro daquele ano, data da 

liberação dos padres operários, teria ocorrido uma reunião do clero no Colégio São José, 

convocada por mons. Ary Aguiar, com o propósito de esclarecer os padres presentes do 

que havia ocorrido. Ali reunidos, os padres avaliaram os últimos acontecimentos e 

redigiram ainda um ofício destinado ao gen. Belfort Bethlem, agradecendo-lhe pela não 

efetivação da prisão do bispo.102 

Em fevereiro de 1969 foi aberta uma sindicância, pedindo a expulsão dos padres 

operários detidos, sobrestada pelo ministro da justiça quatro meses depois, devendo-se 

muito ao intermédio do cônsul francês em Santos, conforme afirmou a espionagem.103 

Sobre o episódio envolvendo a detenção dos padres operários, um relatório foi redigido 

pela DOPS/DEREX em 03 de fevereiro de 1970: 

 

Os três sacerdotes em questão, ao chegarem no país, iniciaram suas 

atividades como religiosos na igreja do Jardim Rádio Clube. Um deles 

(nas investigações foi possível saber-se qual), fez um pronunciamento 

que foi publicado na época, pelo jornal Cidade de Santos. Essa 

publicação deu motivo para investigações pelo DOPS. Por essa época, os 

mesmos apregoavam que os trabalhadores deveriam reivindicar seus 

 
 

100 Segurança SPO. DOPS Santos. 18 dez. 1968. Pront. 2171. – Telex. APESP. DOPS Santos. 
101 Segurança SPO. DOPS Santos. 18 dez. 1968. Pront. 2171. – Telex. APESP. DOPS Santos. 
102 D. David Picão: Histórico Político. DOPS/Santos. Folha. n. 3. 27 dez. 1968. Pront. n. 1421. – D. David 

Picão. APESP. DOPS Santos. 
103 Carlos Tosar Errecart: Histórico Político. DOPS/DEREX. 19 jun. 1969. Pront. n. 218. – Carlos Tosar 

Errecart. APESP. DOPS Santos. 
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direitos, mesmo que para isso tivessem que lutar contra o governo. Os 

três foram detidos pelo Exército e após esse fato, passaram a se dedicar 

somente a religião.104 

 

Conforme salienta o documento, após a detenção dos padres operários na data da 

promulgação do AI-5, tais sacerdotes passaram a não tratar mais de temas vinculados à 

política. A produção de documentos referentes aos religiosos diminuiu 

significativamente, o que corrobora com a afirmação da espionagem. 

Contudo, tais padres prosseguiram vigiados. Conforme as memórias de pe. 

Bernard, reproduzidas pela Associação dos Cristãos para a Abolição da Tortura (ACAT), 

fundada por ele juntamente com outras lideranças em 1999, os padres detidos na 

madrugada do AI-5 foram mantidos em liberdade vigiada durante alguns meses após as 

prisões, não podendo deixar a região da Baixada Santista, a não ser mediante autorização 

da DOPS Santos. Em mais de uma oportunidade, muros do bairro teriam sido pichados 

com ofensas aos padres operários, acusados de comunistas. Parcela dos católicos da Zona 

Noroeste, amedrontada, teria se afastado das atividades da Igreja.105  

Em entrevista concedida ao site Químicos Unificados no ano de 2010, pe. Bernard 

Hervy relatou que o ambiente em Santos era hostil aos religiosos da congregação, fazendo 

menção à restrição imposta pela repressão: “Era uma ameaça permanente. Éramos 

perseguidos desde que chegamos a Santos [...]. A gente não tinha direito de ir e vir, só 

podia ficar lá perto de Santos”.106 Em 17 de julho de 1969, data da ordenação sacerdotal 

do uruguaio Carlos Tosar presidida por d. David Picão na paróquia Sagrada Família, um 

extenso relatório foi elaborado, citando o nome dos presentes, a quantidade de clérigos 

estrangeiros e as placas de carro identificadas na área de estacionamento.107 Em 

novembro, declarou a repressão em relatório: “Estivemos em missa na Sagrada Família, 

 
 

104 Relatório. DOPS/DEREX. 03 fev. 1970. Pront. n. 9719 – Padres. APESP. DOPS Santos. 
105 FONSECA, Cláudio. "Projeto de Decreto Legislativo apresentado em 26 de outubro de 2009 (PDL 

94/2009), pelo vereador Cláudio Fonseca (PPS/SP)". Disponível em: 

<http://documentacao.camara.sp.gov.br/iah/fulltext/justificativa/JPDL0094-2009.pdf>. Acesso em: 21 out. 

2021. 
106 Disponível em:<http://www.quimicosunificados.com.br/2987/no-brasil-desde-1966-o-padre-frances-

bernard-hervy-fala-sobre-sua-vida-no-pais/ > Acesso em 17 out. 2021. 
107 Serviço Secreto de Informação. DOPS Santos. 19 jul. 1969. Pront. 8224. – Juventude Operária Católica 

(JOC) e Juventude Operária Católica Feminina (JOCF). APESP. DOPS Santos. 
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dia 09/11/1969 às 19H. Os padres Henrique e Afonso lá estavam. No sermão, pe. Afonso 

disse que as coisas estavam ruins e iam mudar, e sempre poderiam mudar”.108 

Se os padres detidos na data da promulgação do AI-5 conseguiram se manter no 

país por intermédio do ministro da justiça, pe. Jacques não teve o mesmo destino. Estando 

entre os procurados e não sendo encontrado na data das prisões, passou a ser considerado 

foragido, o que culminou em sua deportação. Tendo deixado o país com destino a França 

em novembro de 1971, foi impedido de retornar ao Brasil por ordem do ministro da 

Justiça, em sentença promulgada em 04 de julho de 1972.109 A repressão em 1968, ainda 

desinformada, não sabia que já naquele ano, obtendo apoio de seus companheiros, o 

sacerdote havia solicitado a dispensa do sacerdócio em Roma, casando-se no mês de 

outubro.110 Seu retorno ao solo brasileiro só seria autorizado com a promulgação da Lei 

de Anistia.111 

Em março de 1972, a espionagem aponta que o Ministério da Justiça estudou a 

possibilidade de abertura de inquérito contra os padres Bernard Hervy, Henri Beguim e o 

uruguaio Carlos Tosar, com o propósito de expulsá-los do país. Os supostos motivos 

seriam suas respectivas condutas subversivas. Naquele ano, pe. Carlos estava empregado 

como eletricista na Fábrica de Cimento Santa Rita, em Cubatão,112 enquanto pe. Bernard 

trabalhava na Cia. União de Refinadores de Açúcar.113 No mesmo ano, pe. Bernard teria 

sido praticamente impedido de retirar sua carteira nacional de habilitação (CNH), sob a 

alegação verbal de que seria necessária uma autorização expedida pelas Forças 

Armadas.114 

 
 

108 Relatório de Informações Reservadas. DOPS Santos. [?] nov. 1969. Pront. n. 9719. – Padres. APESP. 

DOPS Santos. 
109 Pe. Jacques Marie Joseph Vigneron: Histórico Político. DOPS Santos. 04 jul. 1972. Pront. n. 1347 –

Jacques Marie Joseph Vigneron. APESP. DOPS Santos. 
110 Pe. Jacques Marie Joseph Vigneron: Histórico Político. DOPS/DEREX. 14 nov. 1973. Pront. n. 1347. – 

Jacques Marie Joseph Vigneron. APESP. DOPS Santos. 
111 Disponível em: <http://www2.metodista.br/unesco/PCLA/revista7/perfis%207-2.htm#5.>. Acesso em 

17 out 2021. 
112 Carlos Tosar Errecart: Histórico Político. DOPS/DEREX. 28 mar. 1972. Pront. n. 218. – Carlos Tosar 

Errecart. APESP. DOPS Santos. 
113 Religiosos em Santos da Igreja Católica Apostólica Romana: Antecedentes. Secretaria do Estado dos 

Negócios da Segurança Pública. Sem data. Pront. n. 9719 – Padres. APESP. DOPS Santos. 
114 FONSECA, Cláudio. "Projeto de Decreto Legislativo apresentado em 26 de outubro de 2009 (PDL 

94/2009), pelo vereador Cláudio Fonseca (PPS/SP)". Disponível em: 

<http://documentacao.camara.sp.gov.br/iah/fulltext/justificativa/JPDL0094-2009.pdf>. Acesso em: 21 out. 

2021. 
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Em 26 de dezembro de 1973, ao tratar dos integrantes da congregação Filhos da 

Caridade que atuavam na Baixada Santista, um novo documento foi emitido, reforçando 

a ideia de que os padres operários moderaram o discurso após as prisões efetuadas no dia 

da promulgação do AI-5: “Suas atividades no momento, são consideradas normais. Pe. 

Bernard Hervy, entretanto, é merecedor de maior atenção, apesar das restrições que lhe 

foram impostas”.115 

Naquele ano, conforme o documento aponta, pe. Bernard residia no bairro da Vila 

Margarida, em São Vicente, onde celebrava missas, estando subordinado ao padre 

espanhol Júlio Llarena. Pe. Carlos Tosar havia deixado a Baixada Santista, exercendo seu 

ministério sacerdotal na diocese de Santo André, onde a congregação já atuava.116  

As comunidades da Zona Noroeste seguiram sob a responsabilidade dos franceses 

Henri e Alphonse.117 Na segunda metade da década de 1970, a congregação deixou 

oficialmente a diocese.118 Alphonse foi o último a deixar a Zona Noroeste, se despedindo 

da paróquia Sagrada Família em 26 de fevereiro de 1978.119 

Na região do Grande ABC, os padres operários encontraram terreno fértil junto 

aos trabalhadores. Os padres operários da diocese de Santo André integraram as greves 

do ABC, que eclodiram na região ao final da década e repercutiram nacionalmente.120 

Uma informação despachada pela seção de informações do Departamento de Polícia 

Federal de Santos, datado de 11 de janeiro de 1976, revela que, com as saídas dos padres 

Jacques e Bernard, os trabalhos da JOC acabaram suspensos: 

 

Em resposta ao pedido 085/75/SI/DPF/Santos datado de 22 de dezembro 

de 1975, temos a informação que a Juventude Operária Católica (JOC) 

está com as atividades paradas, tendo em vista a ausência de um líder, 

 
 

115 Igrejas e respectivos missionários: dos padres franceses. DOPS Santos. 26 dez. 1973. Pront. n. 9719. – 

Padres. APESP. DOPS Santos. 
116 Carlos Tosar Errecart: Histórico Político. DOPS/DEREX. Dez. 1973. Pront. n. 218. – Carlos Tosar 

Errecart. APESP. DOPS Santos. 
117 Inf. n. 009/1976. Departamento de Polícia Federal de Santos. 11 jan. 1976. Pront. 8224. – Juventude 

Operária Católica (JOC) e Juventude Operária Católica Feminina (JOCF). APESP. DOPS Santos. 
118 Paróquia Sagrada Família, em Santos, celebra jubileu de ouro. Santos. Presença Diocesana. Santos, dez. 

2018, p.5.  
119 Paróquia Sagrada Família, em Santos, celebra Jubileu de Ouro. Presença Diocesana. Santos, Dez. 2018. 

p.5. 
120 Disponível em:<http://www.quimicosunificados.com.br/2987/no-brasil-desde-1966-o-padre-frances-

bernard-hervy-fala-sobre-sua-vida-no-pais/ >. Acesso em 17 out. 2021. 
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pois com a saída dos padres Tiago Vigneron e Bernardo Hervy, tal 

movimento ficou praticamente acéfalo. A JOC funcionava 

principalmente nos bairros pobres, sendo que diversos padres 

participavam ou encabeçavam tal movimento, dentre os mais 

importantes, salientamos: Bernardo, Henrique, Tiago Vigneron, Nelson 

Lopes, sendo Afonso Greaud o mais atuante. Este último poderá ser 

encontrado na paróquia Santa Margarida Maria no Jardim Castelo e 

Jardim Rádio Clube.121 

 

Jean-Claude Griveau, padre operário que celebrava missas em São Vicente, foi o 

único dos padres operários que permaneceu no litoral paulista. Anos mais tarde, deixaria 

a congregação e se tornaria padre secular.122  

Conforme matéria jornalística do Cidade de Santos coletada pela repressão, a JOC 

seria rearticulada por novas lideranças em 1982, quando consta ter sido realizada reuniões 

preparatórias para o 3º Congresso Nacional da JOC,123 mas nacionalmente, o movimento 

não teria mais a expressividade de outrora. Entretanto, tanto a JOC quanto a ACB como 

um todo deixaram um legado, que não seria abandonado pela Igreja brasileira. 

A violência empreendida contra os padres operários possivelmente afetou o bispo 

e seu modo de agir. Trata-se obviamente de uma especulação. Após os episódios 

ocorridos no dia 13 de dezembro de 1968, as evidências apontam que o prelado teria 

tomado uma postura moderada e até mesmo pragmática, procurando melhorar sua 

imagem desgastada junto aos militares, com o propósito de evitar novas perseguições, 

salvaguardando também seus subordinados.  

 

 

 

 

 

 

 
 

121 Inf. n. 009/1976. Departamento de Polícia Federal de Santos. 11 jan. 1976. Pront. 8224. – Juventude 

Operária Católica (JOC) e Juventude Operária Católica Feminina (JOCF). APESP. DOPS Santos. 
122 Disponível em: <https://www.diocesedesantos.com.br/clero/jean-claude-pierre-griveau>. Acesso em 21 

nov. 2021. 
123 Maior participação dos jovens. Cidade de Santos. 28 nov. 1982. Pront. n. 8224. – Juventude Operária 

Católica (JOC) e Juventude Operária Católica Feminina (JOCF). APESP. DOPS Santos. 
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CAPÍTULO 2 – A OPOSIÇÃO AO BISPO (1967-1972) 

  

Empossado bispo de Santos ao final de 1966, os documentos da espionagem 

evidenciam que d. David Picão lidou com determinada resistência de um grupo de 

sacerdotes, simpáticos à linha mais conservadora adotada pelo bispo antecessor. Essa 

resistência, que também detinha fundamento em questões políticas, possivelmente 

justificou a perseguição efetuada pelos aparatos repressivos. 

Neste capítulo, trataremos do grupo de padres mais conservadores que atuavam 

em Santos. Ele está subdivido em duas partes: a primeira, tece uma análise sobre o clero 

de Santos e sobre d. Idílio José Soares, dotado de um anticomunismo tipicamente 

tridentino; a segunda, tratará propriamente da atuação do grupo de oposição ao bispo de 

Santos.  

 

2.1. O clero de Santos 

 

Devido principalmente ao estigma de subversivo atribuído à d. David Picão, mas 

também em função da existência de ao menos um informante da vigilância no interior do 

clero santista, os padres da cidade eram detidamente vigiados, sendo a maioria dos 

sacerdotes possuidores de prontuários na DOPS Santos. Ao longo da ditadura, foram 

produzidos diversos relatórios referentes ao clero santista. 

A repressão efetuava frequentemente uma descrição detalhada e individual de 

cada um dos sacerdotes que atuavam na diocese, distinguindo-os em alas monolíticas. Em 

tom enviesado e de calamidade, os clérigos em sua maioria eram apontados como aliados 

do bispo, geralmente definidos como progressista e reformista pastoralista.  

Ao avaliarmos o material produzido, podemos constatar seu evidente viés 

alarmista. Conforme Fico estabelece ao observar os conteúdos redigidos pela 

espionagem, podemos afirmar que nem sempre o que era produzido condizia com a 

realidade. Era em grande medida, influenciado por uma mentalidade conspiracionista. Na 

análise dos agentes, o clero de Santos estava totalmente submetido aos supostos planos 

progressistas de d. David, enquanto uma minoria abnegada de padres oferecia resistência 

ao bispo.  
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Podemos encontrar um digno exemplo do despreparo e da desinformação dos 

agentes ao analisarmos um relatório redigido em 1982. Um pedido de busca oriundo do 

2º Exército solicitou um relatório amplo do que nomeava de ativistas da esquerda 

clerical. Assim definiu: “O ativista da esquerda clerical se caracteriza por distorcer, com 

base na chamada teologia da libertação, a ação pastoral legítima, com o fim de justificar 

doutrinariamente e acobertar operacionalmente atividades de propósitos essencialmente 

políticos”.124  No decorrer do documento, solicitou o enfoque na ação das comissões 

pastorais, das CEBs e dos movimentos diversos.   

Atendendo ao pedido de busca, foi redigida por parte do 6º Batalhão de Polícia 

Militar do Interior (6º BPM/I) uma relação dos párocos da cidade bastante grotesca, 

constando nomes de sacerdotes que não atuavam na diocese há anos, incluindo o de mons. 

Manoel Pestana, ausente na cidade desde 1972 e que naquela altura, exercia como bispo 

da diocese de Anápolis/GO.125 Compreender a fragilidade das informações veiculadas é 

fundamental para a nossa análise. 

Quando chegou em Santos, d. David Picão teria se deparado com um grupo de 

padres mais acentuadamente conservador, conforme ele mesmo revelou em entrevista 

concedida no ano de 1997, citando a predisposição que encontrou no clero ao chegar na 

cidade:  

 

Estou aqui [em Santos] há 34 anos. Eu vim para cá nove meses antes da 

revolução. Disseram que eu dei à luz a revolução. Mas, na realidade, 

encontrei uma sociedade muito conservadora, coloquem aspas ou tirem 

aspas dessa palavra. Muito conservadora e com uma mentalidade 

anticomunista [...]. Encontrei aqui, por exemplo, na paróquia do Embaré, 

frades que atacavam operários e diziam: "Operário é sinônimo de 

comunista". Como é que pode ser isso, gente? Aí eu me pus contra: "Que 

negócio é esse? Só porque é operário é comunista? Era essa a mente dos 

militares, e muito padre embarcava nisso.126 

 
 

124 Movimento Religioso - Ativista da Esquerda Clerical. PB n. 086/1982. 2º Ex. fev. 1982. Pront. n. 8291 

– Diocese de Santos. APESP. DOPS Santos. 
125 Movimento Religioso - Ativista da Esquerda Clerical. Inf. 109/2-1982. 6º BPM/I. 02 jun. 1982. Pront. 

n. 8291 – Diocese de Santos. APESP. DOPS Santos.  
126 PICÃO, David. Queres saber, vais ver. [Entrevista cedida a] Luciana Almeida, Renata Ribeiro, Sâmia 

Assaf. Entrevistado: Dom David Picão. Jornal Entrevista. Santos: A Tribuna, [set.?]. 1997. Recorte do 

jornal recolhido no Arquivo da Cúria Diocesana de Santos. 
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Apesar do prelado utilizar os frades como exemplo, seu apontamento foi 

nitidamente abrangente. Não se sabe ao certo os frades a quem o prelado se referiu em 

entrevista. A paróquia do Embaré a qual se refere é a imponente basílica menor de Santo 

Antônio do Embaré, situada na orla da praia de Santos.  

Trata-se de uma igreja administrada desde 1929 por uma congregação religiosa: a 

Ordem dos Frades Menores Capuchinhos.127 Diferente dos padres incardinados na 

diocese, padres que pertencem à congregações religiosas mudam de diocese com maior 

frequência e facilidade, o que dificulta determinar ao certo quais eram os capuchinhos 

citados pelo bispo na entrevista.128 Entretanto, um religioso que atuava na basílica do 

Embaré foi reverenciado em livro pelos entusiastas do movimento de oposição a João 

Goulart em 1964. Trata-se do frei Henrique Maria de Pirassununga.  

De autoria de Rodrigues Matias e veiculado pela União Cívica Feminina (UCF), 

Marcha da Família com Deus pela Liberdade (1964) foi um livro escrito para 

homenagear o triunfo dos ditos democratas e cristãos, retratando as manifestações em 

Santos e em São Paulo, ocorridas em março daquele ano. No capítulo dedicado a 

manifestação santista, Matias realiza um resgate histórico, homenageando o capuchinho, 

que coordenando o Círculo Operário do Embaré, teria contribuído no combate ao 

comunismo (MATIAS, 1964, p.81). 

Ainda sobre a afirmação proferida por d. David referente ao conservadorismo 

mais acentuado do clero santista, já foi dito que os documentos produzidos pela 

espionagem possuem um grande número de problemas. Contudo, reconhecer que os 

órgãos de vigilância frequentemente veiculavam informações infundadas e errôneas 

automaticamente válida a afirmação do bispo de Santos? A resposta é não. Possivelmente, 

a afirmação de d. David também esteja dotada de determinado exagero, justificado pelas 

dificuldades de relacionamento que teve com alguns clérigos na cidade. Não podemos 

confirmar o que foi dito pelo bispo, associando o clero de Santos ao conservadorismo de 

maneira generalista. O que se pode dizer com segurança, é que entre os padres que 

 
 

127 Disponível em: <https://www.diocesedesantos.com.br/paroquias/santo-antonio-do-embare/>. Acesso 

em 21 out. 2021. 
128 Na Igreja Católica há dois tipos de sacerdotes: regulares, que pertencem a ordens religiosas e seculares, 

também identificados como diocesanos, que pertencem a uma diocese (pequena parte territorial que é 

coordenada e dirigida por um bispo). 
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exerciam na cidade, existia um grupo mais conservador, formado por quatro sacerdotes, 

sendo dois desses padres com militância anticomunista ativa e um terceiro, conforme 

afirmam os próprios informes e relatórios, vinculado aos órgãos de informação. 

Durante o regime militar, houve um esforço do Estado brasileiro em transformar 

o subversivo em inimigo. Na concepção de seus agentes e de quem os legitimavam, o 

comunista devia ser rejeitado, aniquilado, humilhado e até mesmo morto. Nos púlpitos de 

muitas paróquias, a dita revolução encontrou respaldo. Não por acaso, Motta defende a 

Igreja como uma das principais vertentes anticomunistas ao afirmar que “nas 

representações maniqueístas da época, o catolicismo assumiu o papel de principal força 

do bem a opor-se ao comunismo maléfico” (2002, p.303). 

Alves aponta uma contribuição fundamental da extrema-direita católica ao 

regime. Nos sermões, rotulavam as mais tímidas críticas aos militares como discursos 

comunistas, fornecendo ao regime “militantes civis capazes de justificar os seus objetivos 

com argumentos teológicos” (ALVES, 1979, p.226). Suas juras de ortodoxia ainda 

contribuíam para a formação de um nacionalismo exacerbado. 

Ao falarmos da Igreja Católica no século XX, temos que ter compreensão do 

caráter austero da instituição no período que antecedeu as reformas estabelecidas no 

Vaticano II. Na concepção do brasilianista estadunidense Kenneth Serbin (2008), a Igreja 

Católica era uma instituição que, no período, se portava como autossuficiente, 

autocentrada, fechada para o mundo, acima da história. Foi o que Rodrigo Coppe Caldeira 

(2011) definiu como sensibilidade antimoderna, que orientou a ação dos papas a partir do 

século XIX (2011, p.62).  

Com o alvorecer da Idade Moderna, a instituição se viu amedrontada em razão 

das novas questões que foram impostas por múltiplos movimentos: a princípio, pela 

Reforma Protestante; mais adiante, com o Iluminismo e por último, pela Revolução 

Francesa, suas bandeiras liberais e seu viés acentuadamente anticlerical (CALDEIRA, 

2011, p.27). 

Em prol da própria sobrevivência, a Igreja procurou condenar ideias que 

possivelmente comprometessem seu poderio simbólico e temporal. Em contrapartida, tal 

estratégia não era unanimidade. Ainda no século XIX, alguns setores passaram a 

discordar, defendendo que a Igreja devesse se adaptar ao mundo moderno. Estes ficaram 
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conhecidos como católicos liberais ou progressistas. É dessa discordância que se dá a 

reconhecida polarização existente no interior da Igreja, que ainda perdura (CALDEIRA, 

2011, p.51). 

Para Charles Antoine (1980), o pensamento católico antimoderno ganhou pujança 

no país a partir do movimento criado por Jackson Figueiredo em 1919, com o lançamento 

da revista A Ordem e do Centro D. Vital129 em 1921. Significou a reconciliação da fé com 

os valores intelectuais. Tratavam-se de grupos preocupados em salvaguardar a civilização 

cristã ocidental.  

Marcos Gonçalves (2012), autor de pesquisa sobre a atuação do catolicismo 

conservador na imprensa e na política durante a primeira metade do século XX, 

argumenta que, entre os ideais difundidos por seus adeptos, constavam: defesa enfática 

da hegemonia do poder papal; catolicismo como única religião redentora, verdadeira e 

passível de ser professada; resistência a renovação litúrgica e a celebração de missas na 

língua vernácula; condenação dos judeus pela morte de Jesus e a desaprovação 

contundente da maçonaria e do comunismo (2012, p.428).  

Na segunda metade do século XX, no entanto, com o surgimento de um modelo 

de catolicismo com olhar social e otimista em relação às promessas da modernidade, 

ascendem de maneira mais acentuada as polarizações e antagonismos que já conhecemos. 

Ao passo em que o progressismo católico avançava, os diferentes grupos conservadores 

e antimodernos, que enxergavam os valores da modernidade como demoníacos e 

anticristãos, se tornavam mais arredios. O Vaticano II e sua tentativa de distensão com a 

modernidade foi um momento de inflexão e de exacerbação das divisões internas. 

 
 

129 Fundado em 1922 por Jackson de Figueiredo, contando com a chancela do cardeal-arcebispo d. Sebastião 

Leme, o Centro D. Vital foi uma união de leigos católicos que tinha como objetivo salvaguardar a Igreja 

Católica dos avanços da modernidade, constituindo uma legião de leigos que pudessem combater os 

inimigos da fé católica. O nome do centro reverencia o bispo que combateu a influência da maçonaria no 

clero durante o século XIX, desafiando o imperador. Para mais informações sobre esse movimento, ver 

Mainwaring (1989, pp. 41-44). 
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Os mais célebres religiosos antimodernos brasileiros nesse período, conforme 

afirma Caldeira, eram d. Antônio de Castro Mayer130 e d. Geraldo de Proença Sigaud,131 

ligados diretamente a Plínio Corrêa de Oliveira132 e à Associação para a Defesa da 

Tradição, Família e Propriedade, a TFP.133 Durante o Vaticano II, esses dois bispos 

tiveram atuação notória junto de alguns bispos italianos, latino-americanos e do arcebispo 

francês d. Marcel Lefebvre, constituindo um grupo marginal minoritário, o Coetus 

Internationalis Patrum. O propósito do grupo consistiu em impedir mudanças na 

compreensão das relações da Igreja Católica com o mundo moderno, alcançando vitórias 

pontuais.  

Com o golpe de 1964, os religiosos de sensibilidade antimoderna, na contramão 

dos setores católicos progressistas, de modo geral, manifestaram simpatia pelo regime 

antidemocrático instaurado, que apresentava ideias convergentes às suas. 

Em Santos, d. Idílio José Soares, bispo que antecedeu d. David Picão e 

administrou a diocese entre os anos de 1943 e 1966, foi de fato um expoente do modelo 

de catolicismo tridentino, de sensibilidade antimoderna. Na visão tridentina, como é 

chamada a fase anterior ao Vaticano II, a Igreja era santa e a sociedade pecadora. Como 

descreve Márcio Moreira Alves, “os padres ordenados antes da eleição de João XXIII 

 
 

130 Antônio de Castro Mayer (1904-1991) nasceu em Campinas, tendo sido ordenado padre em Roma, no 

ano de 1927. Nomeado bispo, foi coadjutor com direito à sucessão em Campos dos Goytacazes/RJ, em 

1948, exercendo como bispo titular de 1949 até 1981. 
131 Geraldo de Proença Sigaud (1909-1999) nasceu em Belo Horizonte/MG e foi ordenado padre no ano de 

1932. Nomeado bispo em 1947, foi encaminhado para a cidade de Jacarezinho/PR, onde exerceu até 1960, 

ano em que foi transferido para Diamantina/MG, onde ocupou o cargo de arcebispo metropolitano.  
132 Plínio Corrêa de Oliveira (1908-1995) foi uma das personagens mais atuantes do catolicismo brasileiro 

no século XX, especialmente entre as décadas de 1930 e 1980, dotado de um ideal católico antimoderno e 

integrista. Nascido em São Paulo, descendia da elite agrária, como gostava de enaltecer, identificada como 

os primeiros colonizadores do Brasil, na figura dos senhores de engenho do Nordeste. Estudou o ensino 

secundário no Colégio São Luís, pertencente à Companhia de Jesus e cursou direito na Faculdade de Direito 

de São Paulo. Em 1928 entrou para a Congregação Mariana. Apoiado pela Liga Eleitoral Católica (LEC), 

foi eleito deputado mais votado para a Assembleia Nacional Constituinte de 1934. Lecionou no Colégio 

Universitário da Faculdade de Direito de São Paulo e, mais tarde, da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo. Escreveu catorze livros, além de inúmeros artigos de jornais e revistas, tendo sistematizado nas 

obras Revolução e Contrarrevolução (1959) e Em defesa da Ação Católica (1943), o que segundo Caldeira, 

se pode chamar de ultramontanismo brasileiro. Em 1960, fundou a TFP. Para maiores informações, ler 

Caldeira (2011, p. 90-103). 

133 Fundada no Brasil por Plínio Côrrea de Oliveira em 1960, a TFP é uma organização civil de inspiração 

católica tradicionalista, pautada no combate às ideias maçônicas, socialistas e comunistas. Até 1995, o ano 

do falecimento de seu líder e fundador, a organização contava com 1500 membros espalhados pelo mundo. 
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saíram de seminários isolados do mundo e onde aprendiam exclusivamente uma filosofia 

e uma teologia escolásticas” (1979, p.100).  

Nascido em Limeira/SP em 26 de outubro de 1887, d. Idílio foi ordenado padre 

em outubro de 1914, tendo passagem pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma 

ao longo de sua formação, alcançando o grau de doutor em teologia.134 Nomeado bispo 

de Petrolina/PE em 1932, onde permaneceu até a data em que foi enviado para comandar 

a diocese do litoral paulista, sua passagem pela diocese pernambucana teria sido marcada 

pela execução de obras assistenciais e por sua discrição, como assevera o historiador pe. 

Francisco José Pereira Cavalcante (2004, p.15). O período, no entanto, foi aquele em que 

o episcopado brasileiro, liderado pelo cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro/RJ d. Sebastião 

Leme, estabeleceu o resgate da influência do catolicismo na sociedade brasileira como 

prioridade.    

Em 25 de março de 1933, d. Idílio redigiu uma carta pastoral em defesa da família 

e contra o divórcio,135 convocando os fiéis a votarem na Liga Eleitoral Católica (LEC).136 

Em 1937, assinou a Carta Pastoral e Mandamento do Episcopado Brasileiro sobre o 

Comunismo Ateu, documento coletivo dos bispos brasileiros, que advertia sobre o 

marxismo, que iria “destruir a moral cristã e acarretar penúria material” 

(MAINWARING, 1989, p.49).  

Tratava-se de uma das diversas cartas pastorais escritas pelo episcopado nesse 

período alertando contra o perigo comunista,137 o que contribui para compreender a sua 

figura e a mentalidade dos bispos de sua geração. No mesmo ano de 1937, a encíclica 

Divinis Redemptoris de autoria de Pio XI afirmou que o comunismo é uma ideologia 

intrinsecamente má. Conforme avalia Mainwaring, com a escalada conservadora iniciada 

 
 

134 Disponível em: <https://www.diocesedesantos.com.br/clero/b_003/>. Acesso em 16 abr 2021. 
135 SOARES, Idilio José. Carta Pastoral de d. Idilio José Soares, Bispo de Petrolina. sobre o Divórcio. 

Petrolina: Typographia d' 'O Pharol', 1933. Arquivo da Cúria da diocese de Santos. Série Carta Pastoral. 

Notação 137. 
136 Foi criada em 1933 a Liga Eleitoral Católica (LEC), associação nacional suprapartidária de caráter civil 

[...] cujo objetivo era orientar o voto dos católicos para a promoção dos candidatos que defendessem os 

ideais eclesiásticos (GOMES, 2014, p.32). 
137 O  Communismo  Russo  e  a  Civilização  Christã,  de autoria do arcebispo de Porto Alegre  d.  João 

Becker  em  1930; Sobre o Comunismo, escrita pelo bispo coadjutor de São Carlos, d. Gastão Liberal Pinto, 

em 1937; Carta Pastoral contra o comunismo, redigida pelos bispos da Bahia  em  1937 e Carta  Pastoral  

O  Comunismo  e  o  Momento  Nacional,  dos  bispos  gaúchos,  publicada  no ano de 1945 (MOTTA, 

2002). 
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no pontificado de Pio XII, o anticomunismo por parte dos representantes da Igreja se 

tornou ainda mais expressivo. 

D. Idílio José Soares era, portanto, ao se estabelecer em Santos no ano de 1943, 

um expoente do catolicismo tridentino em uma cidade com estigma de cidade vermelha. 

A existência desse imaginário na cidade e a liderança de d. Idílio justificou o surgimento 

de clérigos avessos as ideias de esquerda. Em 19 de fevereiro de 1947, o então bispo 

fundou o primeiro seminário diocesano, estabelecido em São Vicente. Seu bispado pode 

assim formar seus próprios sacerdotes.138 

Uma das mais destacadas medidas que demonstram a preocupação do então bispo 

com a pretensa comunização do país foi a criação das faculdades católicas. Ainda que não 

exclusivamente, as faculdades católicas detinham o propósito de formar intelectuais 

cristãos e ampliar a influência da religião em nossa sociedade, sendo essa parte de uma 

estratégia ampla e sofisticada que ficou conhecida como neocristandade. Em agosto de 

1951, por determinação de d. Idílio, se espelhando em d. Sebastião Leme e no cardeal-

arcebispo de São Paulo d. Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta, responsáveis 

respectivamente pelas criações das PUCs do Rio de Janeiro e de São Paulo, a Mitra 

Diocesana de Santos, contando com doações de empresários locais, fundou a Sociedade 

Visconde de São Leopoldo, criada para gerar, manter, organizar e dirigir estabelecimentos 

de ensino superior.  

Os estabelecimentos de ensino superior criados pela Igreja tinham, entre seus 

objetivos, a evidente proposta de combater os inimigos da Igreja e a difusão das ideias 

materialistas, formando uma elite intelectual cristã dominante. Em 1976, uma matéria 

com o título E assim surgiu uma arma contra o comunismo, presente na edição do jornal 

Entrevista, impresso elaborado pelos alunos do curso de comunicação, reforça o 

propósito anticomunista da criação da Sociedade Visconde de São Leopoldo: 

 

A história da Sociedade Visconde de São Leopoldo começou, na verdade, 

bem antes de 1951. Começou como uma reação da Igreja à pretensão do 

então legalizado PCB em fundar a primeira escola superior de direito na 

 
 

138 Disponível em: <https://www.diocesedesantos.com.br/clero/b_003/>. Acesso em 16 abr 2021. 
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Baixada Santista, que, segundo registros da época, deveria ser uma 

tribuna pública de manifestação da ideologia marxista.139 

 

O texto, escrito em função do aniversário de vinte e cinco anos da mantenedora, 

com viés claramente anticomunista, cita uma suposta articulação sem maiores evidências 

do PCB na cidade, estabelecendo a criação da Sociedade Visconde de São Leopoldo como 

uma reação a uma suposta ofensiva comunista. Diretor-secretário da Visconde de São 

Leopoldo em 1951, Mariano Laet Gomes escreveu artigo publicado na revista 

Leopoldianum em 1974, confirmando a versão dos acontecimentos apontada pelos alunos 

do curso de comunicação: 

 

A criação da Faculdade de Direito de Santos pela Sociedade Visconde de 

São Leopoldo tem uma história que talvez poucos conheçam bem. Em 

1951, existia ilegalmente o Partido Comunista do Brasil, o PCB de Luís 

Carlos Prestes e seus adeptos. Florescia e contava tantos simpatizantes 

em Santos, que a cidade se apelidara, lá fora, a “Moscou Brasileira”. 

Chegara a eleger alguns vereadores na primeira eleição municipal após a 

era getuliana. Foi quando alguns elementos ‘avermelhados’ pensaram em 

criar uma tribuna pública para seu credo, fundando aqui uma escola 

superior, e essa escola seria a de direito (LAET GOMES, 1974, p. 91). 

 

A versão acima, apesar de aparentemente bastante difundida no período, porém, 

não foi confirmada por nenhum depoimento ou documento, de acordo com Henrique Seiji 

Ivamoto (2004), autor de dissertação de mestrado O ideário católico na história da 

Sociedade Visconde de São Leopoldo (2004).  

A tese Estado e Igreja: O movimento social do cristianismo da libertação sob 

vigilância do DOPS/SP (1954-1974) (2009), do historiador Admar Mendes de Souza, 

corrobora a ideia de que o ambiente das faculdades católicas de Santos era austero e que 

sua direção, em determinadas oportunidades, esteve apta a contribuir com eventuais 

intimidações e perseguições contra os que de alguma forma oferecessem perigo à 

segurança nacional.  

 
 

139 E assim surgiu uma arma contra o comunismo. Entrevista. ago. 1976. Pront. n. 3934 – Sociedade 

Visconde de São Leopoldo. APESP. DOPS Santos. 
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Em 03 de dezembro de 1960, antes mesmo dos militares chegarem ao poder, 

Souza destaca uma carta redigida por bispo d. Idílio José Soares – que como bispo, 

ocupava cargo de presidente da São Leopoldo –, endereçada à Francisco José da Nova, 

secretário de segurança pública de São Paulo. O texto tratava do aluno Luiz Rodrigues 

Corvo,140 matriculado no curso de direito: 

 

O prelado começa comunicando que na sua faculdade católica não era 

permitida a matrícula de comunistas, mas que não tinha tal vigilância 

quanto aos alunos que ali ingressavam. Dizendo-se sabedor de que o 

aluno Luiz Rodrigues Corvo era um ativo e inteligente propagandista do 

regime de Moscou, argumentava que precisaria de provas para que a 

instituição pudesse "eliminá-lo" do quadro discente (SOUZA, 2009, 

p.146). 

 

O episódio reforça o perfil de d. Idílio como bispo de perfil mais acentuadamente 

conservador e anticomunista. Conforme registrado por Ivamoto, em 22 de fevereiro de 

1963, durante Assembleia Geral Ordinária da Visconde de São Leopoldo, o prelado 

expressou-se de maneira contundente:  

 

O sr. presidente apresentou, a seguir, o seu relatório referente ao exercício 

de 1963, o qual foi lido também pelo sr. secretário e mereceu aprovação 

unânime dos presentes, além de elogiosas referências do sr. Amazonas 

Duarte, principalmente à parte final, em que o sr. presidente confessa que 

‘é com amargura que assiste à ação nefasta de jovens formados pelas 

escolas mantidas por esta sociedade, no que concerne a suas atividades 

político-sociais, parecendo até que uma obra argamassada com tanto 

trabalho e sacrifício, fruto de idealismo patriótico e religioso, está sendo 

viveiro a alimentar víboras, que outra causa não fazem senão inocular nas 

 
 

140 Nascido em 1941, Luiz Rodrigues Corvo foi militante do movimento estudantil, repórter sindical, 

advogado e vereador santista. No movimento estudantil, atuou como vice-presidente do Grêmio Vicente de 

Carvalho do Instituto de Educação Canadá, nas diretorias do Centro Acadêmico Alexandre de Gusmão da 

Faculdade Católica de Direito de Santos e do Centro dos Estudantes de Santos. Como advogado, atuou no 

escritório de advocacia de Dante Leonelli, que atendia cerca de 20 sindicatos na cidade. Eleito segundo 

vereador santista mais votado em 1963 pelo extinto Partido Republicano com apenas vinte e dois anos, 

tendo seu mandato cassado em 06 de abril de 1964, logo após o golpe. Com a promulgação do AI-2, seus 

direitos políticos foram suspensos por 10 anos. Cf. Disponível em: 

<https://www.camarasantos.sp.gov.br/14-09-04-vereador-cassado-ha-40-anos-e-homenageado-pela-

camara>. Acesso em: 21 out. 2021. 
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veias da sociedade o veneno sútil, mas mortífero das ideias contagiantes 

e destruidoras – o comunismo ateu’ (IVAMOTO, 2004, p. 80). 

 

Fica evidente na declaração a preocupação do bispo com a suposta infiltração 

comunista no meio acadêmico e sua pré-disposição em neutralizá-la. Naquele mesmo ano 

de 1963, período em Santos que Silva nomeia de Era das Greves (1995, p.169), quando 

a polarização política crescia, d. Idílio José Soares emitiu um manifesto que ilustra a 

apreensão do prelado e da comunidade católica: 

 

A Igreja estará sempre ao lado dos trabalhadores na defesa de seus 

legítimos direitos, mas, por isso mesmo, que ao lado dos trabalhadores, 

procurará alertá-los contra os falsos profetas verdadeiros líderes da 

anarquia e da comunização do Brasil.141 

 

O trecho evidencia a postura conservadora do bispo diocesano frente à realidade 

político-social, bem como o papel que a instituição desempenhava na cidade naquela 

conjuntura.     

A linha tridentina de d. Idílio supostamente repercutia entre os seus subordinados, 

contribuindo para formar um grupo de clérigos notadamente conservador. Para 

administrar a diocese, os documentos da espionagem indicam que d. David Picão optou 

por trazer para Santos alguns religiosos com quem estava identificado, ainda que a 

diocese de Santos predispusesse de padres formados na Pontifícia Universidade 

Gregoriana de Roma. Foi o caso do pe. Joaquim Ximenes Coutinho,142 sacerdote 

piauiense, que trabalhou em Ribeirão Preto entre 1955 e 1969, onde conheceu d. David, 

sendo chamado para atuar em Santos na década de 1970.  

 
 

141 Manifesto dos bispos de Santos contra a comunização do país. Diário do Paraná, Curitiba, p.4, ano 9, n. 

2871, 28 ago. 1963. Caderno 1.  
142 Disponível em: <https://www.diocesedesantos.com.br/clero/joaquim-ximenes-coutinho/>. Acesso em 

17 out. 2021. 
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Pe. José Racciopi Filho143 e o advogado Roberto Leno Castelari144 são outros 

exemplos. Oriundos de outras dioceses, foram convidados pelo então bispo para exercer 

como advogados da mitra diocesana de Santos. No caso do diácono Castellari, a repressão 

em julho de 1970, chegou a citá-lo como um suposto elemento de ligação entre Picão e 

d. Hélder Câmara.145 Dentre os mais destacados padres vindos do interior do Estado de 

São Paulo, estava o côn. Lúcio Floro Graziosi,146 acusado reiteradamente pela repressão 

de subversão.147 

 

2.2. Os padres de d. Idílio 

  

Conforme a análise da espionagem, Santos contava com alguns poucos padres 

ditos conservadores. Entre eles, está, mons. João Joaquim Vicente Leite148 – ex-vigário 

geral, irmão de outros três sacerdotes –, que em 1971, se encontrava estudando na Europa, 

segundo a espionagem. 

Nascido em 1924, na cidade de Prainha – atual Miracatu –, consta em sua biografia 

registrada no site da diocese de Santos que três de seus oito irmãos foram ordenados 

sacerdotes: mons. Francisco das Dores Leite, mons. Joaquim Clementino Leite e pe. 

Pedro das Prazeres Leite. Isabel Maria Leite, sua irmã, ingressou na Congregação 

Missionárias de Jesus Crucificado, tornando-se mais uma religiosa com sobrenome Leite. 

Vicente Leite foi vigário-geral diocesano por vinte e cinco anos – o que em uma 

diocese, conforme o direito canônico, equivale ao segundo nome da hierarquia, abaixo 

somente do bispo.149 Assumiu diversos cargos na hierarquia eclesiástica, entre eles o de 

secretário do Regional Sul 1. Tratou-se, portanto, de um sacerdote influente em meio ao 

 
 

143 Pe. José Raccioi Filho: Ficha de Personalidade do Clero. PB n. 238/70. 2º Ex. 12 jul.1970. Pront. n. 

1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
144 Roberto Leno Castelari: Ficha de Personalidade do Clero. PB n. 134/70. 2º Ex. 21 maio 1970. Pront. n. 

1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
145 D. David Picão: Bispo de Santos. DOPS/DEREX. 14 jul. 1970. Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. 

DOPS Santos. 
146 Côn. Lúcio Floro Graziosi (1922-1996). 
147 Côn. Lúcio Floro Graziosi: Ficha de Personalidade do Clero. PB n. 657/71-D. 2º Ex. 03 nov.1971. 

Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
148 Mons. João Joaquim Vicente Leite (1924-2013). 
149 Disponível em: <https://www.diocesedesantos.com.br/clero/joao-joaquim-vicente-leite-monsenhor/>. 

Acesso em: 27 out. 2021. 
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clero de Santos. “Sempre foi atuante contra as esquerdas e faz sérias restrições a d. David, 

que ainda era bispo coadjutor da diocese de Santos enquanto Leite era vigário-geral”.150 

Apesar da descrição, Leite não é apontado como integrante do grupo de oposição a d. 

David.  

Todos os quatro irmãos Leite foram ordenados por d. Idílio José Soares. Dentre 

os irmãos, o único que não foi tido como conservador, sendo ainda apontado como aliado 

do bispo. foi o mons. Francisco das Dores Leite.151 Ordenado pela Pontifícia 

Universidade Gregoriana de Roma em 1958 e exercendo seu ministério sacerdotal por 

aproximadamente cinco décadas na paróquia São Judas Tadeu, no bairro do Marapé em 

Santos, residiu junto ao bispo no palácio episcopal em 1970, atuando como seu 

assessor.152 

Referente ao clero de Santos, somente quatro padres são tidos como conservadores 

e, ao mesmo tempo, opositores ativos do bispo diocesano e seu suposto projeto de 

subversão. Tais sacerdotes receberam adjetivos elogiosos:  

 

Os elementos de direita, com quem se pode realmente contar são: 

mons. Manoel Pestana, mons. Geraldo Caiuby Crescenti, pe. 

Heládio e pe. José Cardoso, estes tem participação ativa contra o 

bispo, fazendo inclusive esclarecimentos a leigos que podem, 

menos avisados, se deixar envolver.153 

 

Esses sacerdotes mantiveram relação de proximidade, trabalhando juntos ao longo 

das décadas mesmo após atuarem em dioceses distintas. Com exceção do pe. José 

Cardoso, todos eles foram contemporâneos no seminário, sendo ordenados na primeira 

metade da década de 1950, com passagem pela Pontifícia Universidade Gregoriana de 

Roma, a mais prestigiosa universidade católica do mundo.   

 
 

150 Mons. João Joaquim Vicente Leite: Ficha de Personalidade do Clero. PB n. 657/71-D. 2º Ex. 03 

nov.1971. Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
151 Mons. Francisco das Dores Leite (1932-2021). 
152 Mons. Francisco das Dores Leite: Ficha de Personalidade do Clero. PB n. 118/70. 2º Ex. 14 abr. 1970. 

Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
153 D. David Picão, Histórico. Inf. n. 1706. Departamento de Polícia Federal, Subdelegacia Regional de 

Santos. 20 dez. 1971. Pront. 1421 – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
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O envio de seminaristas para Roma tem vínculo com uma estratégia iniciada pelo 

episcopado brasileiro no século XIX. Para combater os inimigos da Igreja, foi adotado 

um processo de romanização do clero. Antes disso, a formação eclesiástica permaneceu 

bastante precária. Conforme sustenta Serbin (2008), a partir de 1840, os bispos brasileiros 

buscaram fornecer uma formação padronizada, que enfatizava a ortodoxia doutrinária, a 

lealdade a instituição, a obediência hierárquica e o rigor intelectual e espiritual.   

Entre 1840 e 1962, o número ínfimo de seminários existentes no Brasil subiu de 

doze para quase seiscentos. Um desses seminários, foi o criado por d. Idílio, em 1947. 

Essa europeização do clero brasileiro dominou a Igreja do Segundo Reinado ao Concílio 

Vaticano II, prosseguindo em muitos aspectos até os dias atuais, constituindo-se em um 

primeiro momento para impor a obediência ao Concílio de Trento (2008, p.78). 

Os seminários foram multiplicados e padronizados. Com a criação dos colégios 

romanos – Colégio Pio Latino-Americano em 1858 e do Colégio Pio Brasileiro em 1927 

–, as dioceses brasileiras passaram a selecionar seminaristas para estudar em Roma. Esses 

seminaristas tinham os estudos na Europa custeados por suas respectivas dioceses. 

Portanto, estuda ainda hoje na Cidade Eterna apenas um grupo circunscrito de 

seminaristas, selecionado e formado para ocupar cargos de relevância na hierarquia 

eclesiástica.  

Tratava-se, portanto, do supremo meio de padronização do clero, dando origem a 

clérigos altamente romanizados, mas também de constituição de uma elite clerical 

(SERBIN, 2008, p.110). Entre 1858 e 1950, o Pio Latino-Americano formou 

aproximadamente 1500 padres, sendo que 173 se tornariam bispos e sete viriam a se 

tornar cardeais. O Pio Brasileiro, por sua vez, formou trezentos padres entre 1934 e 1961. 

Catorze, chegaram a bispo e três a arcebispo.  

Assim como d. David, Crescenti, Heládio e Pestana estavam entre esses trezentos 

padres, que residiram no Pio Brasileiro enquanto estudavam na Universidade Gregoriana. 

Foram enviados por d. Idílio José Soares afim de que adquirissem conhecimento e 

aplicassem em Santos, assumindo funções de protagonismo.  

Enquanto esse grupo de padres foi preparado por d. Idílio para voltar a Santos e 

combater os inimigos da cristandade – e estamos falando de uma Santos que detinha o 

estigma de Cidade Vermelha –, d. David, ainda que também tenha estudado na 
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Gregoriana, tomou posse nitidamente influenciado pelas reformas do Vaticano II, pelos 

pontificados de João XXIII e Paulo VI, além do corpo de ideais que trouxeram um 

colorido social à Igreja brasileira a partir dos anos 1950.   

Mons. Crescenti nasceu em 12 de junho de 1930 na cidade de Rio Claro/SP, em 

uma família de onze irmãos. Oriundo de uma família tradicional, era filho de professores 

e neto de juiz por parte de mãe. Ordenado em Roma no ano de 1953, detinha mestrado 

em teologia e em direito canônico.154  

Como canonista prestigiado, foi juiz instrutor nos tribunais eclesiásticos das 

dioceses de Santos, São Carlos/SP, Petrópolis/RJ e Rio de Janeiro. Lecionou no seminário 

diocesano de Santos logo que retornou da Europa ao Brasil, como também lecionou nos 

seminários diocesanos de São Carlos, Petrópolis, na Universidade Católica de Petrópolis 

e no Instituto Superior de Direito Canônico do Rio de Janeiro. Durante o Concílio 

Vaticano II, exerceu como secretário particular de d. Idílio José Soares.155  

Pe. Heládio Alvarez Rodrigues,156 por sua vez, era um ativo militante 

anticomunista. O sacerdote frequentou encontros no Brasil e no exterior com essa 

temática. Durante o governo Figueiredo, fez críticas ao processo de abertura política que 

foram veiculadas na imprensa, repercutindo nacionalmente:  

 

“O presidente João Figueiredo exagerou muito ao decidir levar o Brasil 

a democracia. Ele apressou demais o ritmo e, por isso, agora enfrenta 

uma resistência organizada, vigorosa e plenamente justificável”. Assim 

pensam os anticomunistas, como pe. Heládio Alvarez Rodrigues, que 

divide seu tempo entre uma paróquia em Santos e o trabalho como 

diretor espiritual do seminário diocesano de Anápolis. Ele participou 

recentemente em Buenos Aires do IV Congresso Anticomunista Latino-

Americano e disse então que os últimos atentados terroristas no Brasil 

são resultados dessa afobação de João Figueiredo: “O presidente talvez 

tenha mesmo que acabar com essa aberturinha”.157 

 
 

154 Disponível em: <https://www.diocesedesantos.com.br/clero/jose-geraldo-caiuby-crescenti/>. Acesso 

em 17 out. 2021. 
155 Disponível em: <https://www.diocesedesantos.com.br/clero/jose-geraldo-caiuby-crescenti/>. Acesso 

em 17 out. 2021.  
156 Pe. Heládio Alvarez Rodrigues (1929-2021). 
157 PASSOS, José Meirelles. Abriu demais. Então, tome bomba. Revista Istoé. São Paulo, 24 set 1980. p.7.  
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Tal declaração ratifica a descrição formulada pela espionagem e evidencia sua 

identificação com a ala mais radicalizada dos apoiadores do regime. Filho de espanhóis, 

Heládio nasceu em 23 de abril de 1929 em Santos e ordenado padre em 1954, mudou-se 

com a família para a Espanha ainda criança, voltando ao Brasil após a eclosão da guerra 

civil no país, onde as esquerdas eram profundamente anticlericais.158 

Motta, ao tratar da ascensão do anticomunismo no Brasil durante a década de 

1930, destaca o impacto do conflito espanhol nesse processo: “o assassinato de padres e 

freiras e a profanação de igrejas e objetos sagrados, ocorridos no decorrer da luta entre 

republicanos e franquistas, provocaram uma reação violenta dos católicos contra o 

comunismo (2002, p.21). A passagem da família pelo país possivelmente influenciou 

Heládio na sua formação ideológica, como descreveu seu amigo Luíz Carlos Peres no 

texto em homenagem ao seu jubileu sacerdotal, publicado no jornal Presença 

Diocesana.159 

Como revelam suas respectivas biografias no site da diocese de Santos, tanto pe. 

Heládio quanto mons. Crescenti tiveram passagem pela universidade espanhola de 

Navarra, administrada pela ultraconservadora Opus Dei. Crescenti doutorou-se em direito 

canônico no ano de 1989, enquanto Heládio cursou ciências da informação. Os dois 

integraram ainda a delegação brasileira em congressos da Confederação Anticomunista 

Latino-americana em pelo menos duas oportunidades, nos anos de 1977 e 1980, como 

salienta Marcos Vinicius Ribeiro (2018). 

O sergipano pe. José Cardoso,160 nascido em 13 de abril de 1930, não estudou em 

Roma, nem em Navarra, nem foi sagrado monsenhor. Foi ordenado ainda uma década 

mais tarde, no ano de 1965.161 A repressão se limita a apontar que na juventude militou 

 
 

158 Disponível em: <https://www.diocesedesantos.com.br/clero/heladio-alvarez-rodrigues/>. Acesso em 17 

out. 2021. 
159 PERES, Luiz Carlos. 50 anos de vida dedicada ao sacerdócio e ensino. Santos. Presença Diocesana. 

Santos, abr. 2005, p.7.  
160 Pe. José Cardoso da Silva (1930-2013).  
161 Disponível em: <https://www.diocesedesantos.com.br/clero/jose-cardoso-da-silva/>. Acesso em 17 out. 

2021. 
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contra o comunismo,162 enquanto o livro de Paulo Fernando Campbell Franco (2001) cita 

sua participação na ACB durante a década de 1950. No site da diocese, Cardoso é descrito 

como um sacerdote que detinha um perfil administrador, executor de grandes obras e 

reformas, o que explica a sua atuação como pároco da catedral diocesana entre 1969 e 

1974.163 Sua trajetória, porém, revela que atuou em diversas dioceses, geralmente ao lado 

dos integrantes do grupo citado.      

O mais proeminente padre anticomunista de Santos, no entanto, era sem dúvidas 

mons. Manoel Pestana Filho. Nascido em 27 de abril de 1928 e ordenado padre em Roma 

no ano de 1952,164 Pestana era notadamente conservador e foi apontado como um dos 

responsáveis pelo sucesso da Marcha da Família com Deus pela Liberdade realizada em 

Santos, tendo atuado próximo aos militares desde 1961. Tal fato foi citado em livro escrito 

pelos entusiastas do movimento de oposição ao governo Goulart.  

Conforme descreve Matias, em 1961, pouco antes da renúncia de Jânio Quadros 

e em um momento de instabilidade política, d. Idílio José Sores, então bispo de Santos, 

foi convidado para uma reunião com o gen. Amangá Liberato de Castro, na sede do 

Comando de Artilharia de Costa e Antiaérea da 2ª Região Militar (CACAAé/E2), sob a 

presença do cel. Pisa, chefe do serviço de informações do exército. Pestana fazia 

companhia ao prelado. Em pauta, estava à instalação das Ligas Camponesas na cidade de 

Juquiá/SP, jurisdição da diocese de Santos naquele período.  

Segundo o autor, os militares temiam uma eventual organização de guerrilhas no 

Vale do Ribeira. Para o exército, era fundamental conter o crescimento do movimento no 

campo e a Igreja, com sua penetração social e prestígio moral, poderia perfeitamente 

cumprir esse objetivo. Na oportunidade, d. Idílio teria incumbido Pestana de exercer a 

tarefa (MATIAS, 1964, p.79).   

Desse importante encontro de 1961 em diante, Pestana teria se tornado referência 

para os militares. Articulando no campo e nas cidades os chamados círculos operários 

com o propósito de neutralizar a ação dos sindicatos, o monsenhor se notabilizou como 

 
 

162 Pe. José Cardoso: Ficha de Personalidade do Clero. PB n. 657/71-D. 2º Ex. 03 nov.1971. Pront. n. 

1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
163 Disponível em: <https://www.diocesedesantos.com.br/clero/jose-cardoso-da-silva/>. Acesso em 17 out. 

2021. 
164 Disponível em: <https://diocesepetropolis.com.br/clero/14489/>. Acesso em 17 out. 2021. 
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uma expressiva liderança anticomunista. Realizada no dia 25 de março de 1964 no centro 

de Santos e reunindo aproximadamente vinte mil pessoas, a Marcha da Família com Deus 

pela Liberdade de Santos foi um sucesso de público, recebendo ampla adesão da 

comunidade católica.165  

A reveladora descrição da espionagem dispensa maiores apresentações: 

“Elemento de maior gabarito intelectual, moral e espiritual do clero santista”.166 Filho de 

um operário da Cia das Docas e neto de um estivador, Pestana nasceu em 27 de abril de 

1928, tendo passagem pelo Instituto de Educação Canadá antes de ingressar no seminário, 

escola tradicional da cidade.167 Em 07 de outubro de 1952, foi ordenado padre em 

Roma.168 A reverência com a qual Pestana é tratado não se dá sem motivo, e diz muito 

sobre seu vínculo com os dispositivos então vigentes. Como diretor da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras (FAFI) desde 1961, o monsenhor ocupou um cargo influente 

onde podia vigiar de perto o meio universitário. 

A importância que a repressão dava ao trabalho desempenhado por Pestana no 

posto de diretor pode ser observada em outro trecho do informe redigido pelo 2º Batalhão 

de Caçadores: “O afastamento de mons. Pestana da FAFI de Santos significa a tomada de 

posição da ala estudantil comunista naquele estabelecimento e este será o primeiro ato de 

d. David Picão”.169 

Cabe aqui frisar a importância das faculdades católicas de Santos no período 

analisado. Como uma das mais tradicionais instituições de ensino superior da cidade, em 

um momento em que o acesso ao ensino universitário era socialmente restrito, foi reduto 

 
 

165 Cerca de 20.000 pessoas acompanharam a passeata. A Tribuna. Santos, 26 mar 1964. 1. Cad, p.6. 
166 Mons. Manoel Pestana Filho: Ficha de Personalidade do Clero. PB n. 657/71-D. 2º Ex. 03 nov.1971. 

Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
167 O Canadá foi o primeiro ginásio estadual de Santos e seu nome faz uma referência à empresa canadense 

Cia. City, responsável pela energia elétrica e linhas de bonde, que cedeu o terreno para a construção do 

colégio. Criado em 11 de agosto de 1934, o Instituto de Educação Canadá surgiu de uma reivindicação de 

exportadores de café que residiam em Santos e que pleiteavam que fosse criada uma unidade escolar para 

que seus filhos continuassem os estudos na cidade. Durante muito tempo, foi uma escola reconhecida por 

seu ensino rigoroso. Por lá, estudaram o ex-senador Aloízio Mercadante, o ex-governador Mário Covas, o 

ex-ministro do STF Antônio Cézar Peluso, a ex-prefeita santista Telma de Souza e os atores Ney Latorraca, 

Cacilda Becker e Sérgio Mamberti, além de inúmeros religiosos santistas, entre os quais, d. Manoel Pestana 

Filho. Cf. Disponível em: <https://www.novomilenio.inf.br/santos/h0250d8.htm>. Acesso em 03 nov. 

2021. 
168 Disponível em: <https://diocesepetropolis.com.br/clero/14489/>. Acesso em: 22 nov. 2021. 
169 D. David Picão: Histórico. Infe. 29/1966. 11 out. 1966. Pront. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS 

Santos. 

https://www.novomilenio.inf.br/santos/trilho09.htm
https://www.novomilenio.inf.br/santos/h0250d8.htm
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de formação dos integrantes das famílias mais abastadas. Dito isso, torna-se 

compreensível a importância dada ao cargo que Pestana ocupava como diretor da FAFI: 

tratava-se de um aliado, em estreito contato com os órgãos de vigilância. 

Mons. Pestana foi citado diversas vezes nos informes e relatórios que constam no 

prontuário pertencente a d. David Picão. O bispo é acusado em informe produzido pelo 

2º Batalhão de Caçadores (2º BC), de persegui-lo antes mesmo de tomar posse, em 

outubro de 1966: 

 

Os fatos demonstraram que d. David Picão ao assumir o citado cargo, 

já tinha conhecimento sobre as atuações do mons. Manoel Pestana junto 

ao Serviço de Informações do Exército no tocante à luta contra o 

comunismo nesta região. Mons. Pestana, além de estar à frente desta 

luta desde 1961 por ordem de d. Idílio, é elemento imprescindível ao 

clero católico e ao meio social e intelectual em que vive com destacado 

conceito.170 

 

O trecho transcrito acima confirma a versão de Matias, que atribui a ele uma 

atuação junto aos militares a pedido de d. Idílio já em 1961, assim como deixa evidente 

o vínculo de Pestana com o chamado serviço de informações. Em junho de 1967 o pedido 

de busca foi bastante claro e revela mais uma vez que o mesmo mantinha estreito contato 

com a espionagem: 

 

Atualmente, o nominado está empenhado no afastamento do diretor da 

Faculdade de Filosofia, mons. Manoel Pestana, principal líder católico 

anticomunista. Afastando mons. Pestana, o nominado marcará um 

grande tento em favor da comunização da Igreja e da sociedade 

universitária da Baixada Santista, já que além de sentinela democrata, 

ministra aulas nos chamados cursilhos, orientando a mocidade no 

combate ao comunismo e trabalha em estreito contato com os nossos 

órgãos de informação.171 

 

 
 

170 D. David Picão: Histórico. Infe. 029. 2.BC. 11 out.1966. Pront. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS 

Santos. 
171 D. David Picão: Histórico. Pedido de Busca 260. Departamento de Polícia Federal, Subdelegacia 

Regional de Santos. 26 jun.1967. Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
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Em julho de 1967, uma suposta oferta de bolsa de estudos na França ao então 

monsenhor é considerada pela espionagem como um meio de afastá-lo da diocese.172 

Em novembro de 1968, um episódio evidencia o papel exercido pelo diretor da 

FAFI. Com as manifestações de rua em todo Brasil, o movimento estudantil em Santos 

naquele ano ganhou, por um breve período, novo vigor. As mobilizações estudantis se 

seguiram após a manifestação realizada em Santos no dia 05 de julho. Em 19 de 

novembro, semanas antes da promulgação do AI-5, foi realizada uma vigília na FAFI em 

protesto contra prisão dos estudantes Clóvis Rodrigues da Matta e Max Ordonez 

Fernandez, identificados respectivamente como presidentes da AUBS e do Centro 

Acadêmico da FAFI. Ambos teriam sido detidos nas proximidades da sede do Centro dos 

Estudantes de Santos (CES), na tarde do dia 01 de novembro. A absolvição só lhes seria 

concedida em outubro de 1969.173 

Ao final da vigília, uma palestra dentro da faculdade foi organizada pelo 

movimento estudantil. Pronunciando aos presentes em um auditório dentro da FAFI, o 

professor universitário Sérgio Sérvulo da Cunha criticou publicamente o governo e a 

polícia política. Na ocasião, o diretor da FAFI, mons. Manoel Pestana, compareceu a sala 

no decorrer do ato e ordenou que a palestra fosse encerrada, sendo ignorado pelo 

palestrante Sérgio Sérvulo e pelos estudantes presentes, conforme atesta relatório 

reservado redigido pela espionagem.174  

Após o ocorrido, o diretor da FAFI se manifestou na imprensa em um longo texto, 

dando a sua versão dos acontecimentos sem citar o nome do professor Sérgio Sérvulo e 

fazendo uma avaliação sobre o movimento estudantil e o papel da universidade. Dele, 

destacamos o trecho: 

 

Já de há muito esta Faculdade de Filosofia vem estando na mira daqueles 

que não se conformam com uma faculdade em que se estude. Para tais 

cidadãos, a universidade é apenas uma força gigantesca, prestigiada pelo 

 
 

172 D. David Picão: Histórico. Inf. n. 20. Departamento de Polícia Federal, Subdelegacia Regional de 

Santos. 25 jul. 1967. Pront. 1421 – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
173 Clóvis Rodrigues da Matta. DOPS/DEREX. 01 out. 1968. Pront. n. 4361. – Clóvis Rodrigues da Matta. 

APESP. DOPS Santos. 
174 Relatório Reservado 467. DOPS Santos. 20 nov. 1968. Pront. n. 8289. – Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras de Santos. APESP. DOPS Santos. 
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idealismo, a inexperiência e a simpatia da juventude que, segundo eles, 

deve estar a serviço imediato dos seus ideais políticos e sociais. Já se 

disse e repetiu à sociedade que as estruturas capitalistas da América 

Latina são sustentadas, se consolidadas, pelas elites saídas da 

universidade. Para quem, como eles, quer a derrocada de todas as 

instituições ocidentais, haverá, portanto, dois caminhos para alcançar o 

objetivo. O primeiro é tomar as universidades. Caminho difícil, perigoso 

e praticamente impossível por três razões: eles não têm, por ora, homens 

aptos para assumir a sua direção administrativa e pedagógica. Isso 

significa colocar-se na delicada situação de quem comanda e, pois, de 

quem se pode exigir competência, o que politicamente desgasta, se não 

se dispõe da força para abafar críticas. O domínio da universidade supõe 

prudentemente o domínio político. É ridículo, para dar um exemplo, falar 

em autonomia universitária na Rússia, na Tchecoslováquia ou em 

qualquer país da cortina de ferro. Resta-lhes o segundo caminho, que é 

impedir o funcionamento das universidades, através de greves constantes, 

reivindicações impossíveis de atender, tumultos por tudo e por nada. Não 

se nega que a nossa universidade padeça de graves males e que precisa 

de profundas reformas. Mas isto não interessa absolutamente a tais 

senhores. O importante é que ela não consiga formar as elites. Que os 

médicos não saibam medicina; os engenheiros, engenharia; os 

advogados, direito; os economistas, economia; os professores, o que 

ensinar. Sem elites, qualquer civilização desmorona. E assistimos, assim, 

à obra sistemática de demolição da escola sem aulas, sem mestres, sem 

respeito.175 

 

O texto de Pestana evidencia a compreensão que o diretor da FAFI detinha sobre 

a universidade e sobre o período. Apesar de apresentar um perfil moderado e conciliador 

ao longo do texto, fica evidente o conservadorismo e o anticomunismo presentes em seu 

discurso. O texto ainda demonstra que o sacerdote compreendia a universidade como um 

espaço de disputa política, cobiçado pelas esquerdas e seu suposto projeto de destruição 

das instituições ocidentais.  

A repressão revela que o monsenhor teria, em outra oportunidade, problemas com 

universitários. Em tom de alarde, em novembro de 1969 aponta para uma articulação de 

d. David Picão junto a alunos para retirar mons. Pestana do cargo de diretor: “Segundo 

informe, existe movimento encabeçado pelo sr. Paulo Litsche Soares, porta voz do 

 
 

175 PESTANA, Mons. Manoel. Universidade. A Tribuna. Santos, 23 nov. 1968. 1 Cad. p. 12. 
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nominado, para tirar o mons. Manoel Pestana da direção da FAFI”.176 Não foi encontrado 

nada a respeito de Paulo Litsche Soares, a não ser o fato de que se tratava de um aluno 

ouvinte de determinadas disciplinas do curso de filosofia.177 Também não há qualquer 

evidência ou detalhamento sobre o suposto movimento referido.   

Em 1969, as transferências de Crescenti e Heládio de suas respectivas paróquias 

foram interpretadas como represálias e apontadas como um presságio de que o mesmo 

ocorreria com Pestana. Para a repressão, a remoção de mons. Crescenti do cargo de pároco 

da catedral do Rosário se deu em função da sua clara posição ideológica. Seu envio para 

o Colégio São José, onde, conforme a espionagem, o padre se limitaria a celebrar missas, 

foi descrito como uma aposentadoria branca.178  

Pe. Heládio, por sua vez, foi destituído da paróquia Nossa Senhora do Rosário, 

sendo enviado para exercer a função de capelão do carmelo São José, no bairro do 

Marapé. Assim compreendeu a espionagem:  

 

Há longa data defende valentemente a causa democrática. Inicialmente 

alimentou amizade com d. David Picão por desconhecer as ideias 

esquerdistas do tal bispo, tendo inclusive servido ao mesmo como 

motorista. Pode assim perceber os contatos de d. David Picão com d. 

Jorge Marcos de Oliveira, d. Hélder Câmara e outros, rompendo 

definitivamente com o bispo e passando então a ser perseguido e afastado 

de seus cargos. Em novembro de 1969, foi violentamente afastado do 

cargo de reitor da igreja do Rosário onde estava há quinze anos e 

transferido para a função de capelão das monjas do carmelo São José, no 

bairro do Marapé, nesta cidade. Pretexto dessa transferência: pedido da 

irmandade do Rosário e o fato de celebrar missa em latim. Porém, o 

motivo real do afastamento é que a igreja do Rosário é localizada no 

ponto central da cidade e possibilitava contatos do epigrafado com muitas 

pessoas que o procuravam.179 

 
 

176 D. David Picão: Histórico. Departamento de Polícia Federal, Subdelegacia Regional de Santos. 

nov.1969. Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
177 Atividades de Paulo Litsche Soares. 2º Ex. 15 jan. 1970. Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. 

DOPS Santos. 
178 Mons. José Geraldo Caiuby Crescenti: Ficha de Personalidade do Clero. PB n. 657/71-D. 2º Ex. 03 

nov.1971. Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
179 Pe. Heládio Alvarez Rodrigues: Ficha de Personalidade do Clero. PB n. 657/71-D. 2º Ex. 03 nov.1971. 

Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
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O trecho destaca a insistência de Heládio em celebrar missas em latim, um traço 

profundamente antimoderno, que revela o quanto era conservador e resistente as 

mudanças estabelecidas no Vaticano II. Alarmismos da espionagem a parte, pe. Heládio 

passou quarenta anos como capelão do carmelo São José, conforme evidencia sua 

biografia presente no site da diocese, celebrando missas para as monjas do carmelo, 

função que o manteve praticamente isolado, distante dos fiéis.180  

Tal dado demonstra que, ao que tudo indica, conforme asseverou a espionagem, o 

bispo de Santos realmente reprimia os padres com quem divergia, atribuindo-lhes cargos 

de menor relevância. Do dito grupo de oposição ao prelado, Heládio foi o único padre a 

não solicitar transferência de diocese. Assim a espionagem descreveu tais transferências 

em um informe redigido no ano de 1970: “Os conservadores comparam a situação da 

Igreja na Baixada Santista com o Brasil no período Goulart, isto é, todos que não 

acompanham as ideias do bispo são afastados de suas funções a fim de facilitar a 

propaganda progressista”.181 

A saída de Pestana da diretoria da FAFI, alertada desde antes da posse de d. David 

Picão ocorre finalmente em 1971. Abaixo, a descrição da repressão, que data de 03 de 

novembro, não deixa maiores dúvidas sobre a relação pouco amistosa entre Pestana e o 

bispo, destacando ainda que Pestana fora afastado de outras funções que habitualmente 

exercia:  

 

Impiedosamente perseguido pelo atual bispo de Santos, que justifica sua 

atitude alegando que ele (mons. Pestana) é o mentor de toda a campanha 

contra a autoridade episcopal junto às autoridades civis e militares. Foi 

afastado da direção do Cursilhos da Cristandade (MCC), de assistente 

diocesano das equipes de casais e, recentemente, do cargo de diretor da 

FAFI. Taxado de traidor pelo bispo e aconselhado a deixar a diocese para 

estudar na Europa.182 

 

 
 

180 Disponível em: <https://www.diocesedesantos.com.br/clero/heladio-alvarez-rodrigues/>. Acesso em 17 

out. 2021. 
181 Afastamento de elementos do clero. Infe. n. 007/02/01/70/DR/Santos. 02 jan. 1970. Pront. 1421. – D. 

David Picão. APESP. DOPS Santos. 
182 Mons. Manoel Pestana Filho: Ficha de Personalidade do Clero. PB n. 657/71-D. 2º Ex. 03 nov.1971. 

Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
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O trecho acima demonstra que d. David Picão aparentemente detinha 

conhecimento do vínculo entre mons. Pestana e a espionagem. Essa informação seria 

fonte do mal-estar entre os dois religiosos.  

 

Figura 3 – Ficha de personalidade de mons. Manoel Pestana 

 

Mons. Manoel Pestana Filho: Ficha de Personalidade do Clero. PB n. 657/71-D. 2º Ex. 03 nov.1971. 

Pront. n. 1421. - D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 

 

Os indícios também demonstram que o restante do clero também possuía 

conhecimento de seu estreito contato junto à espionagem. Tal conhecimento teria 

justificado uma troca de ofensas em determinada reunião presbiteral. Ironicamente, o 

autor da agressão seria pe. Waldemar Valle Martins.183  

 
 

183 Pe. Waldemar Valle Martins (1926-2004) se destacou como intelectual católico e educador na Baixada 

Santista, tendo sido diretor-geral da Sociedade Visconde de São Leopoldo a partir de 1979, substituindo o 

pe. Américo Soares, além de primeiro reitor da Universidade Católica de Santos (Unisantos), reconhecida 

pelo Conselho Federal de Educação (CFE) em 1986. Ao todo, como professor, diretor-geral da São 

Leopoldo e reitor da Unisantos, dedicou aproximadamente 50 anos de sua vida as instituições católicas de 

ensino superior da Baixada Santista. Tal trajetória está presente na dissertação de mestrado em educação 

de Alexander Marques da Silva, de título Waldemar Valle Martins (1926-2004): a figura do sacerdote 

como intelectual e mediador educacional (2018) e na biografia Waldemar Valle Martins: homem de virtude 

e saber (2001), escrita pelo historiador Paulo Fernando Campbell Franco. 
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Professor universitário e pároco da igreja Senhor dos Passos a maior parte da vida, 

localizada no elitizado bairro da Vila Rica, o sacerdote era acusado de progressista e 

despertava a apreensão da espionagem, por ter “acesso e influência na alta camada da 

sociedade santista”.184  Em contrapartida, se tratou de mais um dos padres santistas 

enviados por d. Idílio para estudar em Roma, tendo sido inclusive contemporâneo de 

Pestana e Crescenti, com quem mantinha amizade, como evidencia a pesquisa do 

historiador Paulo Fernando Campbell Franco (2001). Em entrevista concedida, Pestana 

descrevera pe. Waldemar como dotado de “verdadeira presença cristã” (FRANCO, 2001, 

p.94).  

Manteve ainda relação conflituosa com d. David Picão, tendo deixado 

temporariamente a diocese de Santos em 1974 por esse motivo, como salienta a pesquisa 

de Alexander Marques da Silva (2018, p. 227). Sua trajetória não linear contribui para 

discussões que dizem respeito a fragilidade de classificações monolíticas, tais como 

conservador e progressista.  

No entanto, a espionagem em 1971 registra que partiu de pe. Waldemar a agressão 

contra Pestana: “Há tempos foi atacado no conselho presbiteral pelo pe. Waldemar Valle 

Martins com a pecha de traidor. Mons Pestana recorreu ao bispo d. David Picão pedindo 

inquérito e este último não lhe deu satisfações”.185 

Parcela dos estudantes do curso de direito demonstrou apreço por mons. Manoel 

Pestana e revolta por sua destituição do cargo de diretor da FAFI. O jornal Casa Amarela, 

editado por esses alunos, dedicou uma edição extra inteiramente para tratar da demissão 

de Pestana, publicada em junho daquele ano: 

 

O nosso primeiro número era motivo de festa. Nele podíamos encontrar 

muitas coisas até então inéditas para nós. Entre outras coisas inéditas, 

encontrava-se uma entrevista, com aquele que tem sido a bandeira da 

universidade em Santos. Mons. Manoel Pestana. Dentre outros grandes 

nomes, fora ele o escolhido por todos os integrantes deste jornal, porque 

sabíamos que ali morava a verdade. A simplicidade com que fomos 

 
 

184 Pe. Waldemar Valle Martins: Ficha de Personalidade do Clero. PB n. 657/71-D. 2º Ex. 03 nov.1971. 

Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
185 Mons Manoel Pestana: Ficha de Personalidade do Clero. PB n. 657/71-D. 2º Ex. 03 nov.1971. Pront. 

n. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
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recebidos a todos impressionou. Antes de tudo, ele nos pareceu um 

amigo, antes de ser um personagem importante a ser entrevistado. Em 

seus olhos podíamos sentir a própria universidade. Naquela entrevista, 

publicada em nosso primeiro número, queríamos antes de tudo, saber a 

verdade sobre a universidade. A verdade foi dita e publicada. O preço por 

dizer-se a verdade seria pago muito brevemente. Ao deixarmos a FAFI, 

local da entrevista, deixamos também uma grande saudade. Saudade sim, 

isto porque naquela ocasião, já sabíamos que a verdade iria tornar-se uma 

saudade, tal como nos parece agora, a nossa querida e desejada 

universidade. Homem de cultura excepcional, cultura esta dedicada a 

duas razões que são a própria razão de sua vida: Deus e o meio 

universitário. Destas duas razões do seu viver, uma lhe foi tirada 

abruptamente. Deus ninguém poderá arrancar do seu coração! Este, 

colegas, foi o motivo de fazermos esta pequena, mas sincera edição 

extra.186 

 

Figura 4  – Casa Amarela noticiando a demissão de mons. Manoel Pestana 

 

PRADO, Luiz Tadeu de Oliveira. Nossa Opinião. Casa Amarela. Santos, jun. 1971. Ed. Extra, p.4. 

 

 
 

186 PRADO, Luiz Tadeu de Oliveira. Nossa Opinião. Casa Amarela. Santos, jun. 1971. Ed. Extra, p.4. 
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A capa da edição demonstra a indignação que os editores do impresso sentiam. O 

texto, escrito como forma de protesto, aborda a preocupação com a promoção das 

faculdades católicas ao status de universidade, que só foi alcançado tardiamente, em 1986. 

Em outro texto da mesma edição, o jornal segue tecendo críticas irônicas ao bispo: “Esta 

coluna deixou de ser censurada pelo D.D.P. (Departamento de Diversões Públicas) ou 

como quiserem”.187 A sigla "D.D.P.” evidentemente faz alusão as iniciais de d. David 

Picão. 

No lugar de Pestana, ocupou o cargo de diretor da FAFI o então vice-diretor, pe. 

Américo Soares, que em 1971 foi descrito como moderado e oportunista pela 

espionagem, que ainda o acusou de ter articulado uma campanha de desmoralização 

contra Pestana.188 Um ano após assumir como diretor da FAFI, em outubro de 1972, pe. 

Américo seria eleito para ocupar o cargo recém-criado de diretor-geral da Sociedade 

Visconde de São Leopoldo.189 

Pestana deixou a diocese do litoral paulista, transferindo-se para a diocese de 

Petrópolis em fevereiro de 1972, onde novamente exerceu funções no meio universitário 

e como formador no seminário diocesano, a pedido de d. Manoel da Cunha Cintra.190 

Crescenti também deixou Santos no mesmo ano, mudando-se para a diocese de São 

Carlos, atuando na diocese de Petrópolis ao lado de Pestana a partir de 1976 e só 

retornando ao litoral paulista após o pedido de renúncia de d. David Picão, em 2000.191 

Heládio, por sua vez, se manteve em Santos, exercendo entre 1979 e 2004 o cargo de 

diretor espiritual do seminário de Anápolis/GO,192 enquanto Cardoso deixou a diocese de 

Santos em 1974, exercendo seu ministério sacerdotal em diferentes regiões do país, dentre 

elas Duque de Caxias/RJ, Anápolis/GO e Aracaju/SE, antes de retornar à Santos.193 

 
 

187 Não leve a sério. Casa Amarela. Santos, jun. 1971. Ed. Extra, p.5. 
188 Pe. Américo Soares: Ficha de Personalidade do Clero. PB n. 657/71-D. 2º Ex. 03 nov.1971. Pront. n. 

1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
189 Sociedade Visconde de São Leopoldo. A fonte. 23 out.1972. Pront n. 3934. – Sociedade Visconde de 

São Leopoldo. APESP. DOPS Santos. 
190 Disponível em: <https://diocesepetropolis.com.br/clero/14489/>. Acesso em 17 out. 2021. 
191 Disponível em: <https://www.diocesedesantos.com.br/clero/jose-geraldo-caiuby-crescenti/>. Acesso 

em 17 out. 2021. 
192 Disponível em: <https://www.diocesedesantos.com.br/clero/heladio-alvarez-rodrigues/>. Acesso em 17 

out. 2021. 
193 Disponível em: <https://www.diocesedesantos.com.br/clero/jose-cardoso-da-silva/>. Acesso em 17 out. 

2021. 
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Abaixo, ao relatar que o pe. José Cardoso deixava o comando da catedral da 

diocese em 1974, a repressão claramente vincula a saída do sacerdote a sua relação 

conturbada com o então bispo:  

 

O pe. José Cardoso da Silva deixou de ser o principal cura da catedral de 

Santos, sendo nomeado para ocupar o seu lugar, o pe. José Vicente Leite. 

Como se sabe, o pe. José Cardoso da Silva era um dos elementos do clero 

que não seguiam a linha progressista do bispo em apreço.194 

 

Em 14 de janeiro de 1974, a comunidade de informações afirmou: “pelo exposto, 

vemos que os padres que não seguem a linha progressista de d. David Picão estão sendo 

paulatinamente removidos desta diocese, como é o caso do pe. José Cardoso da Silva da 

catedral e do mons. Manoel Pestana”.195 

Em novembro de 1978, uma inesperada notícia surpreendeu a cidade de Santos: 

mons. Manoel Pestana foi nomeado bispo por João Paulo II. O destino de Pestana foi a 

diocese de Anápolis/GO. Conforme revela a imprensa, que exaltava a elevação do 

primeiro santista ao cargo de bispo, sua ordenação se deu na manhã do dia 18 de fevereiro 

de 1979, na catedral do Rosário em Santos, pelas mãos de d. Carmine Rocco, núncio 

apostólico no Brasil, com d. David e o bispo de Petrópolis como consagrantes.196 

Estando em Goiás, Pestana se consolidou como um dos prelados mais 

reconhecidamente conservadores do país. As cartas enviadas por ele à presidência da 

CNBB no ano de 1988, tecendo críticas categóricas aos rumos da entidade, são com 

frequência veiculadas em portais católicos defensores da ortodoxia e antipáticos aos 

setores progressistas.197 

Uma de suas últimas manifestações públicas de demasiada repercussão, envolveu 

as eleições presidenciais de 2010, quando descreveu o Partido dos Trabalhadores (PT) 

 
 

194 D. David Picão. DOPS/DEREX. 14 jan. 1974. Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
195 Religiosos em Santos da Igreja Católica Apostólica Romana. A fonte. DOPS/DEREX. 14 jan. 1974. 

Pront. n. 9719. – Padres. APESP. DOPS Santos. 
196 O primeiro bispo nascido em Santos. A Tribuna. Santos, 18 fev. 1979. 1 Cad. p.2. 
197 Disponível em: <https://fratresinunum.com/2014/01/08/dom-manoel-pestana-3-anos-de-falecimento/>. 

Acesso em: 22 abr. 2021. 

https://fratresinunum.com/2014/01/08/dom-manoel-pestana-3-anos-de-falecimento/
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como imoral e furiosamente abortista, indicando apoio crítico ao candidato José Serra, do 

Partido da Social-Democracia Brasileira (PSDB). Ainda em 2010, declarou que a 

América Latina estava "mergulhando na antecâmara do terrorismo vermelho".198 

 

Figura 5  – D. Manoel Pestana Filho: o imponente bispo da diocese de Anápolis 

 

Disponível em: <https://www.diocesedeanapolis.org.br/dom-manoel-segundo-bispo-de-anapolis/>. 

Acesso em 23 out. 2021. 

 

Em janeiro de 2011, na missa de sétimo dia de falecimento de d. Manoel Pestana, 

mons. Crescenti proferiu o sermão sobre o amigo, referindo-se sobre sua fama de radical 

conservador:  

 

Apesar de sua extrema bondade e retidão, foi incompreendido e criticado 

por não poucas pessoas. Para se compreender devidamente esse fato seria 

importante retroagir no tempo e recordar os anos posteriores ao Concilio 

Vaticano II, encerrado em 1965. Instalou-se, então, em boa parte da 

Igreja, sob o pretexto de desejável renovação, uma onda de rebelião 

 
 

198 Disponível em: <https://www.acidigital.com/noticias/pt-e-furiosamente-abortista-e-desabridamente-

amoral-denuncia-dom-manoel-pestana-96249>. Acesso em 21 out. 2021. 
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contra o passado [...]. D. Pestana, com serenidade, procurava defender a 

Santa Igreja contra as errôneas interpretações do Concílio Vaticano II. 

Isso lhe valeu, por parte de alguns, as acusações, em síntese, de 

retrógrado e rebelde.199 

 

Na declaração de mons. Crescenti, fica evidente a trajetória de conflitos de Pestana 

e o quanto era contrário as supostas interpretações errôneas do Vaticano II. O que está 

intrínseco no trecho transcrito, no entanto, é o combate que Pestana empreendeu contra a 

modernidade ao longo da vida.  

A nomeação de Pestana se deu no primeiro mês de pontificado de João Paulo II, 

papa marcadamente anticomunista, responsável pela guinada neoconservadora da Igreja. 

Tratou-se, portanto, de uma das primeiras nomeações de seu pontificado. As nomeações 

episcopais possuem vínculo com as preferências políticas de cada papa, bem como do 

núncio apostólico, responsável por listar os nomes.  

Em 1978, o núncio era d. Carmine Rocco, enquanto o prefeito da Congregação 

dos Bispos em Roma era d. Sebastiano Baggio, incumbido de aprovar os nomes listados 

pela nunciatura. Baggio foi núncio no Brasil entre 1964 e 1973, conhecendo as minúcias 

do episcopado brasileiro. Ambos são referidos por Löwy como dois dos articuladores do 

enfraquecimento da Igreja dita progressista no Brasil, através da nomeação de bispos mais 

acentuadamente conservadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

199 Disponível em: <https://fratresinunum.com/2011/01/25/in-te-projectus/#more-11397>. Acesso em 21 

nov. 2021. 

https://fratresinunum.com/2011/01/25/in-te-projectus/#more-11397
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CAPÍTULO 3 – DURANTE OS ANOS DE CHUMBO (1969-1974) 

 

Devido ao fato de as críticas do episcopado brasileiro ao governo terem se tornado 

mais efetivas já no início da década de 1970 – ainda que de uma maneira mais tímida –, 

Gomes estabelece que a repressão passou a vigiar bispos mais assiduamente nesses anos 

e que, em geral, antes da década de 1970, o assédio se dava apenas contra bispos de menor 

relevância. O autor compreende que “só a partir de 1970, aproximadamente, a Igreja 

Católica começaria a ocupar a atenção dos órgãos de informação com mais intensidade” 

(2014, p.113). D. David Picão e parcela do clero de Santos, portanto, se enquadravam na 

exceção apontada por Gomes.  

No início da década de 1970, a repressão apontou que d. David Picão 

supostamente teria moderado o seu discurso, vislumbrando uma aproximação junto aos 

militares. Sofrendo com o estigma de subversivo no momento em que a ala mais radical 

dos militares ascendeu ao poder, o prelado teria buscado consolidar uma melhor relação 

com as autoridades representativas do governo, com o objetivo de evitar maiores 

conflitos.  

O terceiro capítulo está dividido em três a partes: na primeira, avaliamos a suposta 

moderação do discurso adotada pelo bispo de Santos. Na segunda, tratamos das reiteradas 

tensões e represálias promovidas contra o bispo de Santos no período. Na última parte, 

abordamos a vigilância moral empreendida contra o prelado e os clérigos da cidade. 

 

3.1. Moderação, cautela e pragmatismo 

 

Em 13 de dezembro de 1968, data da promulgação do AI-5, um mandado de prisão 

contra a sua pessoa foi expedido, ao passo que os padres operários foram detidos, sendo 

os últimos da Baixada Santista a serem liberados do 2º Batalhão de Caçadores de São 

Vicente. Nos meses posteriores, os padres operários que atuavam na Zona Noroeste 

responderam processo judicial e foram ameaçados de expulsão do país.200 Possivelmente, 

 
 

200 Carlos Tosar Errecart: Histórico Político. DOPS/DEREX. 19 jun. 1969. Pront. n. 218. – Carlos Tosar 

Errecart. APESP. DOPS Santos. 
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os episódios que envolveram a promulgação do AI-5 reverberaram no modo de agir do 

bispo de Santos, que, conforme afirmou a espionagem no período, adotou uma estratégia 

de aproximação junto aos militares. 

Se a cautela e o pragmatismo marcaram a ação do bispo de Santos após a 

promulgação do AI-5, por outro lado, Gomes afere que as críticas ao governo cresceram 

entre os bispos no período. O episcopado se tornou paulatinamente mais crítico.  

A transferência de um influente bispo brasileiro mudou os rumos do bispado de d. 

David e da Igreja no Brasil como um todo. Convidado para ocupar um cargo de prestígio 

em Roma no final de 1970, a promoção do cardeal-arcebispo de São Paulo e até então 

presidente da CNBB d. Agnelo Rossi contribuiu para que o episcopado brasileiro como 

um todo fosse mais combativo ante as arbitrariedades cometidas pelo regime.  

Estando a frente da arquidiocese de São Paulo, o arcebispado de d. Agnelo foi 

marcado pela legitimação do regime desde o golpe de 1964, bem como pela relutância 

em criticá-lo (GOMES, 2014, p.62). 

Conforme exprime Mainwaring, sob seu comando, a CNBB teria permanecido 

praticamente muda entre 1964 e 1968, voltando-se mais para a sua ordem interna do que 

para a política e ação social.  

Em contraste com os anos que antecederam o golpe de 1964, a entidade limitou-

se a abordar, em seus documentos oficiais questões vinculadas a celebrações litúrgicas e 

formulações que, ainda que criticassem o sistema capitalista, nada falavam diante da 

repressão existente no governo militar e seu modelo econômico. A exceção, conforme o 

autor sugere, se dava por um grupo minoritário, com destaque para os bispos nordestinos 

e para os bispos da região amazônica.  

Com a ascensão da dita ala mais radical das forças armadas ao poder, mesmo com 

d. Agnelo presidindo a conferência, os pronunciamentos do episcopado brasileiro como 

um todo, tornaram-se paulatinamente mais críticos, ao passo em que o desrespeito aos 

direitos humanos se tornava cada vez mais público e notório, inclusive contra religiosos.  

Em 1968, o reformista d. Aloísio Lorscheider tomou posse como secretário-geral 

da entidade, dando apoio aos progressistas e dinamizando a CNBB, com sua competência 

administrativa (MAINWARING, 1989, p.129). Em 1970, durante XI Assembleia Geral 
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da CNBB, um documento mais contundente contra as arbitrariedades do regime foi 

redigido.  

Em 1971, d. Aloísio assumiu finalmente o posto de presidente no lugar de d. 

Agnelo, tendo como secretário-geral seu primo, d. Ivo Lorscheider. A família Lorscheider 

esteve à frente da entidade até 1979, contribuindo para fazer da conferência brasileira 

uma reconhecida defensora dos direitos humanos e do combate às desigualdades sociais 

(ALVES, 1979, p.191).   

Uma maior oposição dos bispos se deu de modo especial após o ano de 1974, 

quando Ernesto Geisel – primeiro presidente protestante do Brasil a completar seu 

mandato – assumiu o cargo. O seu governo, marcado por dar início ao processo de 

distensão, também se destacou pela escassez de diálogo com bispos, visto que Geisel se 

negava a aceitar críticas dos prelados e via a relação com a Igreja como uma questão a 

ser tratada entre dois Estados: Brasil e Vaticano.  

Tal postura o levava a se relacionar diretamente com o núncio apostólico e com 

os cardeais ignorando a CNBB, o que aumentou as tensões junto ao episcopado, como 

nos recorda Gomes. Em seu mandato, foi decretado ainda o fim da Comissão Bipartite, 

fórum secreto que reuniu integrantes da alta hierarquia eclesiástica e militar.     

Gomes salienta que a atuação de d. Paulo Evaristo Arns, que substituiu d. Agnelo 

Rossi no posto de arcebispo da maior cidade da América do Sul em 1971, foi uma das 

mais efetivas contra a violência perpetrada pelo regime.  

Enquanto d. Hélder Câmara, por exemplo, estigmatizado praticamente desde 

1964, era identificado pelas posições consideradas mais radicalizadas e pela denúncia das 

arbitrariedades da ditadura no exterior, Arns se sobressaía pela cautela, o que permitiu 

que a causa dos direitos humanos mobilizasse os setores médios da sociedade, dando-lhe 

ampla notoriedade e obrigando a repressão a tratá-lo com prudência.  

Com d. Paulo Evaristo Arns no comando da arquidiocese de São Paulo, as 

denúncias contra as arbitrariedades cometidas pela repressão agora se faziam presentes 

no centro do país. Por intermédio de Arns, foi constituída em 1972 a regional paulista da 

Comissão de Justiça e Paz (CJP/SP), que recebia denúncias de todo o Brasil e contava 
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com uma equipe de advogados, sendo reconhecida pela discrição. Ao final da década, a 

CJP/SP lideraria uma campanha pelo restabelecimento do regime democrático.201    

A segunda metade da década de 1970 foi o início da efervescência das pastorais 

sociais e das CEBs. O surgimento dessa nova força cultural e religiosa nas comunidades 

pobres urbanas, catapultado por um grande número de padres e religiosos apoiados por 

bispos progressistas tiveram, entre as décadas de 1970 e 1980, significativo papel no 

processo de desgaste público do regime e configuração da democracia que se constituiu 

posteriormente, fornecendo inúmeros integrantes dos novos movimentos sociais e 

políticos que emergiram, tais como o Movimento Sem Terra (MST), a Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) e o Partido dos Trabalhadores (PT). Devido a essa nova cultura, os 

militantes das CEBs, apoiados por teólogos e bispos, construíram um movimento 

trabalhista radical de massas (LÖWY, 2000, p.147-148). 

A Igreja Católica, à luz do cristianismo da libertação, contribuiu de modo efetivo 

para revigorar os movimentos populares. A geração da segunda metade da década de 1970 

tomou as ruas numa rearticulação pela volta da democracia.  

O endividamento e o aumento das desigualdades econômicas contribuíram para a 

mobilização de forças políticas que pressionaram pela abertura democrática, pela 

promulgação da Lei de Anistia e pela Assembleia Constituinte, culminando na eleição 

direta de 1989, sendo cada um desses processos monitorados de modo cauteloso pelos 

militares, através da via lenta, gradual e segura, atravessando os governos Geisel, 

Figueiredo e Sarney.  

A menos de cem quilômetros de distância de Santos, o arcebispado de d. Paulo 

Evaristo Arns e o dinamismo da arquidiocese de São Paulo sob seu comando 

possivelmente exerceram influência na diocese do litoral e em d. David Picão. 

 
 

201 Fundada em outubro de 1968, pouco depois da II Conferência Geral do Episcopado Latino-americano, 

realizada na Colômbia, a Comissão Brasileira Justiça e Paz (CJP) surgiu inspirada na comissão criada logo 

após ao Vaticano II, em Roma. Ao ser constituída, durante a realização de sua primeira reunião, a comissão 

italiana propôs que as conferências episcopais nacionais elaborassem organizações semelhantes em seus 

países de origem. Em decorrência do recrudescimento do regime, a CJP passou a fornecer proteção aos 

perseguidos políticos. No ano de 1972, foi criada a regional paulista da CJP, que exerceu papel de 

protagonismo. A constituição da Rede Nacional de Advogados da CJP, que articulou uma assessoria 

jurídica sem custos para os que eram defendidos, teve durante o regime. Cf. Disponível em: 

<https://www.justicapaz.org/portal/quem-somos/>. Acesso em: 14 out. 2021. 

https://www.justicapaz.org/portal/quem-somos/
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Pertencentes a mesma subdivisão administrativa da CNBB, os dois prelados 

participavam, na maioria das oportunidades, das mesmas reuniões e atividades.  

No início da década de 1970, entretanto, a marca do bispado de d. David teria sido 

a busca em amenizar as desavenças junto aos representantes do regime, reabilitando sua 

imagem desgastada. Em 02 de dezembro de 1971, foi afirmado que o bispo teria ordenado 

que todas as missas ou solenidades envolvendo militares devessem ser diretamente 

tratadas por ele: 

 

Segundo pedido de busca, vem tentando uma aproximação entre os 

militares a fim de fazer uma desfiguração da sua personalidade 

comunista. Consta ainda que determinou os sacerdotes da catedral, 

[basílica do] Embaré e [paróquia Nossa Senhora da] Pompéia para 

encaminhar a ele, bispo, os militares que se dirigirem a essas igrejas com 

a finalidade de marcar celebrações de missas, pois somente ele poderá 

aceitar ou não a celebração. Por ocasião da "Semana da Asa", d. David 

Picão estava ausente, o padre da catedral foi procurado para celebrar a 

missa solene, que foi realizada. Ao regressar, o marginado fez-lhe severas 

observações pelo não cumprimento de suas determinações.202 

 

O padre da catedral citado no trecho era ninguém menos do que pe. José Cardoso, 

descrito como integrante da ala mais conservadora do clero, antipática ao bispo 

diocesano, segundo a própria espionagem. Em outro documento, foi dito que pe. Cardoso 

recebeu uma “descompostura do bispo”203 devido ao ocorrido.  

O mesmo documento ainda revelou que d. David buscou convidar autoridades 

civis e militares para participarem do Movimento Cursilhos da Cristandade (MCC), 

movimento religioso destinado aos leigos. 

 Definido por Alves como movimento de massa com penetração na classe média 

urbana e existente em Santos desde 1964, o MCC contagiou o episcopado brasileiro e 

 
 

202 D. David Picão, Histórico. Departamento de Polícia Federal, Subdelegacia Regional de Santos. 02 dez. 

1971. Pront. 1421 – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
203 D. David Picão, Histórico. Inf. n. 1706. Departamento de Polícia Federal, Subdelegacia Regional de 

Santos. 20 dez. 1971. Pront. 1421 – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
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encontrou em Santos o respaldo de d. David Picão.204 Na década de 1970, d. David Picão 

acumulou o cargo de conselheiro espiritual do secretariado nacional do MCC,205 estando 

presente em 1970 e 1971 nos encontros continentais do movimento, realizados 

respectivamente em Tlaxcala, no México e na cidade de Lima, no Peru.206 

A adesão da classe média ao MCC teria justificado o empenho do bispo diocesano 

em convidar autoridades civis e militares para participarem dos encontros, como um meio 

de amenizar as hostilidades, conforme vimos anteriormente. Em 1972, ao visitar o papa 

Paulo VI durante audiência em Roma, d. David Picão entregou uma foto de Edson 

Arantes do Nascimento, o Pelé, autografada, que teria sido cursilhista em Santos. A 

participação do atleta do século evidencia a popularidade do movimento no país naquele 

período.207 

No ano de 1971, pe. Américo Soares, que ocupou o cargo de diretor da FAFI em 

1971 e de diretor-geral da Sociedade Visconde de São Leopoldo entre os anos de 1972 e 

1979, teria articulado uma aproximação entre o bispo e autoridades militares. Abaixo, 

segue a descrição elaborada pela espionagem sobre o sacerdote, que cita sua proximidade 

com militares: 

 

Radicado há mais de dezoito anos na cidade de Santos. Oportunista, não 

perde ocasião para se projetar. Faz jogo duplo, criticando as Forças 

Armadas junto do bispo d. David Picão e em determinados círculos, se 

diz amigo desses militares. Afirma ser amigo pessoal do brigadeiro Paulo 

Salema Garção Ribeiro desde 1957, época em que aquele oficial general 

comandou a base aérea de Santos. Usa a amizade e a revolução como 

 
 

204 Criado por mons. Juan Hervás no ano de 1949 em Palma de Maiorca, na Espanha, o MCC atravessou o 

Atlântico e se difundiu pela América do Sul. A princípio, consistia em um curso de três dias para membros 

selecionados da Ação Católica espanhola, com uma espiritualidade adaptada ao mundo pós-guerra, 

contudo, fiel aos dogmas e tradições. Novos cursilhos foram aplicados, não só para os integrantes da Ação 

Católica, mas para os líderes de suas comunidades. Essa seria uma característica marcante do MCC. 

Espalhando-se pelo continente, no Brasil, até 1979, como evidencia Alves, cento e quarenta dioceses 

contariam com a presença do movimento. A identificação do MCC como retiro de recuperação espiritual e 

seu relacionamento íntimo da fé com o indivíduo fez com que muitos críticos enxergassem no MCC uma 

célula apolítica e alienante dentro da Igreja Católica, não dando o devido valor aos problemas sociais e 

políticos do país durante o regime antidemocrático. Essa interpretação do MCC como um movimento 

alienante, pode ser observada na obra de Alves (1979, p.114-122).  

205 Disponível em: <https://www.diocesedesantos.com.br/clero/b_004/>. Acesso em 17 out. 2021. 
206 D. David Picão, Histórico Político. DOPS Santos. 01 set. 1971. Pront. 1421 – D. David Picão. APESP. 

DOPS Santos. 
207 Bispo esclarece posição sobre Cursilho. A Tribuna. 09 dez. 1972. 1 Cad, p.6. 
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bandeira de promoção pessoal [...]. Promoveu ação junto as autoridades 

militares procurando elevar o conceito do atual bispo de Santos e atenuar, 

por intermédio daqueles militares, a imagem negativa que o governo 

possui da figura do bispo.208 

 

Os documentos produzidos pelos órgãos de vigilância são enfáticos ao apontarem 

a estratégia adotada pelo bispo, de aproximação junto as autoridades representativas do 

governo. Conforme atesta a repressão, pe. Américo Soares teria apresentado d. David 

Picão para o brigadeiro Salema, então comandante do Centro de Instrução de 

Helicópteros, com o propósito de aproximar o bispo dos militares, no sentido de melhorar 

sua imagem. Junto do prelado, estava o côn. Lúcio Floro Graziosi.209 O mesmo brigadeiro 

teria sido convidado naquele mesmo ano para palestrar na FAFI, o que na avaliação da 

espionagem foi mais um indício de que o bispo buscava uma aproximação.210 

Na noite de 20 de abril de 1972, uma solenidade no Tênis Clube de Santos foi 

realizada para premiá-lo. O troféu Tribuna Livre, organizado pelo jornal Tribuna Livre, 

situado na capital paulista, foi entregue à d. David, como forma de reconhecimento por 

seu trabalho como educador em 1971, no posto de presidente da Sociedade Visconde de 

São Leopoldo. Na ocasião, autoridades civis e militares foram convidadas, segundo a 

imprensa santista.211 

O empenho de d. David em convidar autoridades civis e militares para a 

solenidade foi interpretado pela espionagem como uma tentativa de reabilitar sua imagem 

desgastada. Conforme relatório, ao falar no microfone para um público formado por, 

segundo a repressão, uma maioria de cursilhistas, o bispo teria feito questão de saudar as 

autoridades civis, militares e eclesiásticas presentes. Teria ainda elogiado a atuação do 

governo brasileiro na área da educação. O relatório da espionagem, porém, pondera: 

 
 

208 Pe. Américo Soares: Ficha de Personalidade do Clero. PB n. 657/71-D. 2º Ex. 03 nov.1971. Pront. n. 

1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
209 Lúcio Floro Graziosi (Cônego): Histórico Político. DOPS/DEREX. 02 dez. 1971. Pront. n. 2265. – Lúcio 

Floro Graziosi (Cônego). APESP. DOPS Santos. 
210 D. David Picão, Histórico. Inf. n. 1706. Departamento de Polícia Federal, Subdelegacia Regional de 

Santos. 20 dez. 1971. Pront. 1421 – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
211 D. David Picão, Histórico. DOPS Santos. 20 abr. 1972. Pront. 1421 – D. David Picão. APESP. DOPS 

Santos. 
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"Ressalta-se que não houve comparecimento de autoridades militares, quase nenhuma 

civil e poucas militares".212 

 

Figura 6 – D. David durante a premiação do Troféu Tribuna Livre 

 

Entrega do troféu Tribuna Livre. Inf. 230. DOPS Santos/DEREX. 24 abr. 1972. Pront. n. 1421. - 

D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 

 

A premiação do prelado intrigou os órgãos de vigilância. Uma ordem de serviço 

de 21 de março de 1972, expedida pelo delegado titular da DOPS/DEREX, ordenava o 

encarregado dos investigadores a identificar os diretores do jornal Tribuna Livre.213 No 

relatório emitido pelo delegado titular, foi informado que o Sindicato dos Jornalistas de 

São Paulo desconhecia o impresso, concluindo que se tratava de um jornal de baixa 

circulação.214 

Em junho de 1972, foi apontado que o então bispo se envaidecia de contar com 

informantes entre os militares: “consta que tem declarado contar com o bom apoio do 

exército e que tem elementos lá dentro que o informam de tudo que se passa contra a sua 

 
 

212 Relatório. DOPS/DEREX. 20 abr. 1972. Pront. 1421 – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
213 Ordem de Serviço 23/1972. 21 mar. 1972. DOPS/DEREX. Pront. 1421 – D. David Picão. APESP. DOPS 

Santos. 
214 Relatório. DOPS/DEREX. 21 mar. 1972. Pront. 1421 – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
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pessoa e contra certos bispos ou padres que tem prisões decretadas pelas auditorias 

militares”.215 

 

Figura 7 – O bispo e a censura 

 

Aplausos de D. David à suspensão de Flavio. Cidade de Santos. Santos, 21 mar. 1973. Pront. n. 1421. - 

D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 

 

Um ato do bispo que corrobora com as acusações de tentativa de aproximação 

apresentadas pela repressão foi o categórico elogio a suspensão de sessenta dias imposta 

pela censura ao programa de Flavio Cavalcanti, da emissora TV Tupi. Em 20 de março 

de 1973, o prelado enviou telegrama a CNBB e solicitou que o conteúdo fosse 

encaminhado às autoridades: “Leve ao setor competente do governo o aplauso do bispo 

e da diocese de Santos pela punição a Flávio Cavalcanti, esperando igual medida junto à 

 
 

215 D. David Picão, Histórico. DOPS Santos. 14 jun. 1972. Pront. 1421 – D. David Picão. APESP. DOPS 

Santos. 
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imprensa, cinema e teatro".216 A manifestação do prelado foi veiculada na imprensa, junto 

de uma foto sua. 

O apoio a censura empreendida pelo governo revela que, apesar do discurso social 

e das críticas que fazia ao regime vigente em muitas de suas declarações, o bispo 

aparentemente seguia conservador em pautas morais e comportamentais, característica 

que podemos observar em outros prelados considerados progressistas.217 No entanto, o 

elemento mais emblemático nesse episódio, diz respeito ao empenho empreendido pelo 

bispo em tornar pública sua satisfação e apoio, afirmando que tal medida deveria ser 

estendida.  

De fato, existe um determinado hiato na coleta de informações da espionagem 

referente as declarações de cunho sociopolítico que o bispo outrora proferia ou mesmo 

referente a atividades relevantes, o que em uma primeira análise, poderia comprovar uma 

moderação em seu discurso. Os relatórios e informes, recorrentes desde 1966, passam a 

tratar em grande medida sobre questões internas da Igreja após 1971, informando sobre 

as viagens do bispo para Roma, as palestras para o MCC e para Encontro de Casais com 

Cristo (ECC), as atividades do Apostolado do Mar etc. Seriam esses indícios de que o 

bispo diocesano de Santos, de fato, havia moderado o discurso nesse período? Existem 

evidências que apontam para outras possibilidades. 

 Um dos fatores que podem explicar determinado sumiço das declarações do 

prelado, até então documentadas com frequência pela imprensa local, diz respeito à 

censura política. Serbin (2001), ao nos lembrar do ato público promovido em pleno 

governo Médici pelo cardeal-arcebispo d. Paulo Evaristo Arns na ocasião da morte de 

Alexandre Vannucchi Leme, no ano de 1973, cita a declaração do jornalista Fernando 

Jordão, colega de Herzog, que afirmou que d. Paulo denunciou de modo regular as 

violações aos direitos humanos promovidas pelo governo Médici, mas que tais 

 
 

216 Aplausos de D. David a suspensão de Flavio. Cidade de Santos. Santos, 21 mar. 1973. Pront. n. 1421. 

– D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
217 Mesmo d. Pedro Casaldáliga, bispo de São Félix do Araguaia/MT que mais se aproximou do gênero 

ideal de bispo progressista, professando abertamente os benefícios do cristianismo da libertação, manteve 

uma postura conservadora quanto a questões comportamentais, declarando, por exemplo, que a luta pelos 

direitos da mulher e dos homossexuais, ainda que importantes, desviavam o foco de assuntos mais 

relevantes, tais como o combate à pobreza (GOMES, 2014, p.73).  
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pronunciamentos, por pressão da censura e outros fatores ligados a ela, dentro de um 

contexto de intensificação da repressão, não eram registrados pelos jornalistas.  

Outra possibilidade reside na saída de um padre da diocese de Santos, que estaria 

vinculado à espionagem, conforme afirmam os próprios relatórios e informes: mons. 

Manoel Pestana, padre santista acentuadamente conservador e diretor da FAFI até junho 

de 1971, deixou a cidade em fevereiro de 1972.218  

Por outro lado, se em Santos os pronunciamentos do bispo eram mais moderados, 

em meio ao episcopado, Picão continuava bastante atuante. Conforme revela José 

Cardonha na tese de doutorado em ciências sociais “A Igreja Católica nos Anos de 

Chumbo: resistência e deslegitimação do Estado autoritário brasileiro (1968-1974)” 

(2011), a XIII Assembleia Geral da CNBB, realizada no ano de 1973, teve os direitos 

humanos como um de seus temas centrais. Na oportunidade, entre 215 bispos e 

arcebispos, além de outros 50 assessores, coube ao d. David Picão exercer a função de 

secretário especial. 

Cabe salientar que nem só da relação com o Estado vivia a Igreja brasileira. 

Questões internas exigiram, no período citado empenho dos bispos, pois era preciso pôr 

em prática as determinações estabelecidas no Vaticano II. A diocese de Santos, por 

exemplo, foi fragmentada na década de 1970: a região do Vale do Ribeira deixou de 

pertencer ao bispado de d. David Picão em 16 de fevereiro de 1975, tornando-se diocese 

de Registro, conforme o apontado em sua biografia no site da diocese.  

Essa fragmentação do território que até então era de jurisprudência da diocese de 

Santos, foi efetuada para atender resoluções do concílio, que indicavam que a Igreja 

deveria fornecer um atendimento personalizado aos fiéis. Foi devido às orientações 

conciliares que d. David também criou um grande número de paróquias. Só na cidade de 

Santos, foram onze ao longo de seu bispado.219 

O prelado dispensou distinta atenção a liturgia, arte e música sacra. Na década de 

1960, foi criada a Comissão Diocesana de Liturgia (CODIL), com o propósito de 

 
 

218 D. David Picão: Histórico. Pedido de Busca 260. Departamento de Polícia Federal, Subdelegacia 

Regional de Santos. 26 jun.1967. Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
219 Disponível em: <https://www.diocesedesantos.com.br/clero/b_004/>. Acesso em 17 out. 2021. 
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promover estudos e as primeiras adaptações litúrgicas na diocese, conforme comenta 

Renan Mascarenhas Santos (2020) em pesquisa que avalia a aplicação das resoluções do 

Vaticano II na diocese de Santos. Em 1969, foi a vez da criação da Comissão de Música 

Sacra da Diocese de Santos. A sofisticação e adequação da diocese as normas e 

orientações estabelecidas no Vaticano II à luz do Plano de Pastoral de Conjunto da 

CNBB220 e das conferências do CELAM demandaram esforços, especialmente do côn. 

Lúcio Floro Graziosi.221 

Contudo, os episódios registrados nos parecem evidenciar que de fato, tal como 

asseverou a espionagem em diversas oportunidades, o bispo moderou o discurso ao 

menos por um período, procurando ainda se aproximar das autoridades representativas 

do regime. Apesar dos órgãos de vigilância frequentemente veicularem informações 

errôneas, falsas e imprecisas, o fato dos documentos declararem reiteradamente que o 

bispo buscava uma aproximação junto aos militares se torna um dado relevante. A nota 

pública de satisfação pela censura, no entanto, não deixa maiores dúvidas: tratou-se de 

uma ação premeditada, pragmática. Possivelmente, a censura contra o apresentador 

 
 

220 Em 1962, ainda antes do início do Concílio Vaticano II, a CNBB lançava o Plano de Emergência para 

preparar a Igreja para uma profunda renovação. Teve seu foco na paróquia e no exercício do ministério 

sacerdotal, mas também estava orientado para as escolas católicas e para a realidade socioeconômica. A 

força motivadora desta primeira tentativa de pastoral de conjunto foi muito grande. Para colocar em prática 

as ricas orientações do Concílio Vaticano II, a CNBB lançou, em 1966, o Plano de Pastoral de Conjunto – 

1966-1970. Foi elaborado durante a VII Assembleia Geral Extraordinária da Conferência, ainda em Roma, 

durante os três meses da última sessão conciliar. A proposta deste Plano era que a Igreja no Brasil se 

ajustasse rápida e plenamente à imagem da Igreja do Concílio Vaticano II. De fato, as diretrizes do primeiro 

Plano de Pastoral de Conjunto foram inspiradas pelos grandes Documentos do Concílio, dando origem às 

seis grandes “linhas” de trabalho da Igreja: 1) Unidade visível da Igreja Católica (Lumen Gentium, Christus 

Dominus, Presbyterorum Ordinis, Optatam Totius, Perfecta e Caritatis, Apostolicam Actuositatem); 2) 

Ação Missionária (Lumen Gentium, Ad Gentes); 3) Ação Catequética, aprofundamento doutrinal, reflexão 

teológica (Dei Verbum); 4) Ação Litúrgica (Sacrosanctum Concilium); 5) Ação Ecumênica (Unitatis 

Redintegratio); 6) Ação da Igreja no mundo (Gaudium et Spes, Dignitatis Humanae, Nostra Aetate, 

Gravissimum Educationis, Inter Mirifica). Além de “Diretrizes Fundamentais da Ação Pastoral”, foram 

elaboradas também “Linhas Fundamentais de Trabalho”, segundo cada uma das seis linhas acima citadas. 

Foi sempre dada especial ênfase ao conhecimento da realidade e à reflexão pastoral sobre ela, à formação 

de agentes e à organização de assessorias. Foi um Plano muito bem articulado e com uma clareza 

impressionante de metas e propostas. Tudo isso era fruto da participação dos seus autores no Concílio e do 

desejo de traduzir logo no Brasil, na organização e na prática da vida eclesial, as lições colhidas no Concílio 

Vaticano II. Este Plano de Pastoral de Conjunto marcou profundamente, durante as décadas sucessivas, o 

caminho pastoral da Igreja no Brasil e a própria organização e atuação da CNBB. A organização das 

atividades da Conferência segundo as “seis linhas” durou até 1995, quando as Diretrizes quadrienais 

passaram a se chamar “Diretrizes da Ação Evangelizadora”, destacando mais fortemente o caráter 

evangelizador e missionário da atuação da Igreja. (CNBB, 2004, p.2) 
221 Côn. Lúcio Floro Graziosi: Ficha de Personalidade do Clero. PB n. 657/71-D. 2º Ex. 03 nov.1971. Pront. 

n. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
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Flávio Cavalcanti realmente tenha agradado o bispo. Ao contrário do que se pode pensar, 

padres e bispos progressistas frequentemente se mostraram moralmente conservadores. 

Contudo, o esforço em veicular sua satisfação na imprensa se revela um ato político. 

O período em que buscou uma aproximação junto aos militares, com o propósito 

de arrefecer as hostilidades, possivelmente explique em parte o fato do bispo de Santos 

não ser tão lembrado hoje em dia como um bispo progressista perseguido pelos órgãos de 

vigilância, tal como era referido no período. Existem outros indícios que também 

justificam tal fenômeno, entre os quais, o fato de seu bispado ter sido longevo, 

encerrando-se somente no ano de 2000.  

Entretanto, compreendo particularmente que a resistência em tratar sobre a relação 

entre a Igreja de Santos e a ditadura militar, reside em determinada medida no tom 

delicado de tais acontecimentos. Tratar da atuação de d. David durante os anos de 

ditadura, pressupõe abordar o período em que o prelado se pôs, apesar das contradições, 

em defesa dos trabalhadores e contra o arbítrio, sendo vítima do regime por isso. Tal 

medida soa delicada, pois toca em pontos sensíveis e afeta a percepção de parcela dos 

leigos e do clero, influenciados por décadas de orientação neoconservadora. Mais 

delicado ainda significa tratar do apoio entusiasmado e militante de um grupo de padres 

santistas ao regime e suas arbitrariedades. Trata-se, portanto, de uma memória no rol das 

lembranças proibidas (POLLAK, 1989, p.6). 

 

3.2. Novas e sucessivas represálias 

 

Ainda que o prelado tivesse adotado, pelo menos em um dado período, uma 

postura mais moderada e de aproximação junto aos representantes do governo, as tensões 

e os episódios de assédio contra o bispo por parte da repressão e dos entusiastas da 

ditadura não deixaram de existir. Ocorreram reiteradamente, até o fim do regime militar. 

Em 2003, quando escreveu algumas memórias de seu bispado veiculadas no 

mensal Presença Diocesana, d. David ao falar do período da ditadura, citou a ocasião em 

que o comando do exército pediu para que celebrasse missa em sufrágio dos militares 

assassinados no Vale do Ribeira em confronto com o grupo guerrilheiro Vanguarda 

Popular Revolucionária (VPR), liderado por Carlos Lamarca.  



104 
 
 

  

Na oportunidade, teria ouvido dos próprios militares que a proposta do ato 

religioso era fazer com que a opinião pública se voltasse contra os guerrilheiros 

comunistas. O bispo lembrou: “À homilia, falei do perdão cristão que se deve dar sempre 

a todas as pessoas. Soube mais tarde de que um general, ali presente, fez menção de ir ao 

altar e me dar ordem de prisão, do que foi demovido por outros participantes”.222 Apesar 

do bispo não citar datas, sabe-se que o confronto entre militares e o grupo guerrilheiro, se 

deu entre abril e maio de 1970, durante o governo Médici. 

A caricatura de d. David Picão enquanto bispo subversivo antipático ao regime 

era reconhecida em grande parte do país. Gomes afere que, no início de 1971, o bispo de 

extrema-direita d. Geraldo Sigaud realizou uma conferência junto a oficiais generais, 

comandantes de unidades e superiores do setor de informações no Estado-Maior do 

Exército, fazendo menção ao nome do bispo de Santos:  

 

D. Geraldo citou os principais líderes católicos que, segundo ele, estavam 

lutando pela derrubada da ordem estabelecida e pela implementação do 

marxismo, entre os quais d. Hélder Câmara, d. Waldyr Calheiros, d. 

David Picão, d. Cândido Padin e d. Antônio Fragoso. E por fim, 

recomendou uma ação enérgica do governo e do papa Paulo VI contra as 

ações desses bispos inimigos da Igreja de Cristo e dos governos 

soberanos e democratas. Deve-se notar que a despeito do conhecido 

conservadorismo de Geraldo Sigaud, não deixa de ser chocante que ele 

recomendasse ao governo a repressão de outros bispos (GOMES, 2014, 

p.134). 

 

A citação a d. David vinda daquele que era, dentre os bispos de extrema-direita, 

um dos mais proeminentes do país, evidencia o quanto a imagem de prelado progressista 

tinha atravessado fronteiras, tornando-se nacionalmente conhecida e inviabilizando um 

pretenso projeto de aproximação do bispo junto aos representantes do governo. 

Em 31 de agosto de 1971 e 28 de abril de 1975, a espionagem manifestou sua 

apreensão com relação a liderança continental de d. David na obra do Apostolado do Mar. 

Em 1971, seção de informações do Comando de Artilharia de Costa e Antiaérea da 2ª 

 
 

222 PICÃO, D. David. Marcas Pastorais. Presença Diocesana. Santos, 04 jun. 2009. p.3.  
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Região Militar (CACAAé/E2) declarou que, sendo d. David comunista e confesso bispo 

antigoverno, tinha em mãos um poder expressivo, podendo agir em todo o Atlântico 

Sul.223 Em 1975, a AD/2 destacou que sob a liderança de d. David, os objetivos da obra 

foram desvirtuados, visto que com ele, o Apostolado do Mar passou a atender 

estivadores.224  

Um mal-estar foi gerado em julho de 1972: o bispo de Santos solicitou uma 

reunião com Hélio Pereira Pantaleão, então delegado geral de polícia do DEREX. A pauta 

a ser tratada era referente aos “problemas de ordem social e moral existentes na área da 

paróquia da catedral”,225 tal como o bispo definiu. Contudo, ao solicitar a realização da 

reunião, o prelado tomou ciência através do pe. José Cardoso de uma deliberação local 

que o intrigou, justificando o envio do ofício com o trecho abaixo:  

 

Foi com espanto que, ontem, recebi do mesmo pe. José Cardoso a 

comunicação que lhe foi levada pessoalmente pelo dr. José Aurélio 

Cardoso, delegado do DOPS local, que Vossa Excelência não poderia me 

receber mais e que isso seria orientação geral dada a todas as autoridades 

locais.226 

 

A ordem expressa evidencia o quanto d. David Picão continuava mal visto pelos 

agentes da repressão. A avaliação dos agentes sobre o bispo de Santos, 

independentemente da suposta conduta mais moderada do bispo, perdurou até o fim do 

regime.  

Em março de 1973, o retorno do professor universitário Sérgio Sérvulo da Cunha, 

até então afastado do cargo há dois anos, ao posto de professor da disciplina de direito 

civil da Faculdade Católica de Direito, foi interpretado como mais uma medida subversiva 

do bispo. Licenciado do cargo em função do AI-5 e descrito como amigo pessoal do 

 
 

223 Apostolado do Mar – D. David Picão. PB: 85. CACAAé/2. 31 ago. 1971. Pront. n. 638. – Movimento 

Apostolado do Mar. APESP. DOPS Santos. 
224 Apostolado do Mar. Inf. 177/1975. AD/2. 28 abr. 1975. Pront. n. 638. – Movimento Apostolado do Mar. 

APESP. DOPS Santos. 
225 PICÃO. D. David. Excelentíssimo senhor delegado geral de polícia do DEREX. Cúria Diocesana de 

Santos. 05 jul. 1972. Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
226 PICÃO. D. David. Excelentíssimo senhor delegado geral de polícia do DEREX. Cúria Diocesana de 

Santos. 05 jul. 1972. Pront. n. 1421. - D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
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prelado, ao retornar ao posto de professor no curso de direito, teria voltado a "doutrinar 

abertamente a doutrina comunista",227 tal como supostamente planejava Picão. 

O nome do bispo foi insistentemente associado a militantes comunistas. Em 22 de 

março de 1973, a repressão declarou que Adauto Alves dos Santos, "elemento pertencente 

ao comitê central, PCB, tendo abandonado o partido, [...] prestou declarações sobre 

contatos da Igreja Católica com o comitê central, citando o bispo d. David Picão como 

elemento de contato direto entre o partido e a Igreja”.228 Em 17 de maio de 1976, foi 

afirmado que o bispo mantinha contato com Vítor Azevedo Marques, pertencente ao PCB 

de Santos.229      

Outra suposta represália cometida contra o bispo, especulada durante muitos anos, 

diz respeito à elevação tardia das faculdades católicas de Santos ao status de universidade. 

Título que, naquele período, era ofertado pelo Ministério da Educação (MEC) a um 

número reduzido de instituições de ensino superior, a Visconde de São Leopoldo só 

recebeu tal reconhecimento no longínquo ano de 1986, ao final do regime, dez anos após 

entrar com o processo junto ao Conselho Federal de Educação (CFE), através do então 

diretor-geral da São Leopoldo, pe. Américo Soares.230  

A primeira oportunidade em que a mantenedoura ingressou com o processo 

solicitando tal reconhecimento, se deu em 1969, processo esse indeferido dois anos mais 

tarde.231 Tal era a importância dada sobre o tema que, em 06 de outubro de 1973, durante 

homenagem no salão nobre da Faculdade Católica de Direito, em razão das 

comemorações do jubileu de ouro de sua ordenação sacerdotal, d. David chegou a declarar 

que a criação da universidade seria o seu maior presente de aniversário.232 

 
 

227 Sérgio Sérvulo da Cunha. Pedido de Busca 028. 2º Exército. 19 mar. 1973. Pront. n. 6789. – Sérgio 

Sérvulo da Cunha. APESP. DOPS Santos. 
228 D. David Picão: Histórico Político. DOPS Santos. 22 jan. 1973. Pront. n. 1421. – D. David Picão. 

APESP. DOPS Santos. 
229 D. David Picão: Histórico Político. DOPS Santos. 17 maio 1976. Pront. n. 1421. – D. David Picão. 

APESP. DOPS Santos. 
230 A cidade nunca esteve tão perto de sua universidade. Entrevista. DOPS Santos. ago. 1976. Pront. n. 

3934. – Sociedade Visconde de São Leopoldo. APESP. DOPS Santos. 
231 Os planos do secretário geral. Entrevista. ago. 1976. Pront. n. 3934. – Sociedade Visconde de São 

Leopoldo. APESP. DOPS Santos. 
232 Universidade, o pedido na homenagem de d. David. A Tribuna. 07 out. 1973. DOPS Santos. Pront. n. 

1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
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No ano de 1971, tornou-se pública a afirmação da parte de mons. Manoel Pestana, 

diretor da FAFI entre 1961 e junho de 1971, de que o então ministro da educação Jarbas 

Passarinho teria dito em uma reunião que o nome do bispo de Santos era o grande 

empecilho para o reconhecimento da universidade. Tal afirmação polêmica foi dita logo 

após mons. Pestana se desligar do cargo de diretor da FAFI.233   

Não se pode afirmar que tal reconhecimento tardio se deu em virtude de sua 

rejeição por parte do governo. No entanto, podemos dizer com base nos relatórios da 

espionagem que a elevação das faculdades católicas a categoria de universidade era 

considerada uma ameaça. Em 20 de dezembro de 1971, o tema foi abordado pela 

espionagem. Na oportunidade, foi citada a rejeição do prelado: "as autoridades federais 

já alertadas sobre as tendências esquerdistas de d. David, são contrárias à fundação da 

universidade enquanto o mesmo permanecer a testa da diocese".234  

Em 05 de abril de 1974, apontou outro documento:  

 

Consta que o marginado continua sua batalha para conseguir do governo 

federal a criação da Universidade Católica de Santos, o que lhe daria 

praticamente o controle total do estudo superior na Baixada, porquanto 

seria automaticamente nomeado Reitor da recém-criada universidade. 

Em entrevista recentemente concedida ao jornal "O Visconde", afirmou 

que a sociedade possui o número suficiente de faculdades para a criação 

da universidade e que está estudando um processo para conseguir a 

federação ou integração das faculdades e que tal processo será 

apresentado em breve ao MEC.235 

 

Tal era a repercussão de que a imagem desgastada do bispo junto ao governo 

impedia a criação da universidade que d. David se viu obrigado a responder sobre o tema 

publicamente em entrevista ao A Tribuna em 04 de março de 1979: “Dizem os meios 

universitários locais que o que está entravando a criação de uma universidade em Santos, 

 
 

233 E assim surgiu uma arma contra o comunismo. Entrevista. ago. 1976. Pront. n. 3934. – Sociedade 

Visconde de São Leopoldo. APESP. DOPS Santos. 
234 D. David Picão. PM-2. Serviços de Informações, DOPS Santos. 20 dez. 1971. Pront. n. 1421. – D. David 

Picão. APESP. DOPS Santos. 
235 D. David Picão: Histórico Político. DOPS Santos. 05 fev. 1974. Pront. n. 1421. – D. David Picão. 

APESP. DOPS Santos. 
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isto é, a transformação da Fundação São Leopoldo numa universidade, é a indicação 

prévia do seu nome a reitor da entidade. O que há de verdade nisso?”.236 Em resposta ao 

entrevistador, o prelado declarou: 

 

A pergunta vem dizendo que dizem. Eu só posso responder que dizem. 

Até hoje eu não vi nada disso escrito e ninguém apresentou, com 

autoridade suficiente, para me dizer isso diretamente. Por outro lado, eu 

posso lembrar que o bispo local não é, habitualmente, o reitor da 

universidade. Ele é o chamado grã-chanceler. Agora, se há óbices que se 

referem à minha pessoa, isso eu gostaria que as autoridades competentes 

no assunto dissessem claramente. Também a mim interessa saber de tudo 

para poder posicionar-me.237 

 

A criação da universidade e as condições econômicas da Sociedade Visconde de 

São Leopoldo, mantenedoura das faculdades católicas despertavam distinto interesse da 

espionagem. Se observa um empenho dos órgãos de vigilância em se ater aos conflitos 

entre os diretores da Sociedade Visconde de São Leopoldo e a crise econômica e 

administrativa enfrentada pela entidade, registradas em dois extensos documentos, 

elaborados nos anos de 1978238 e 1979.239 

Com o passar dos anos e com a impopularidade do regime, as notícias dos 

pronunciamentos do bispo realizados em missas e solenidades em defesa dos direitos 

humanos e da justiça social voltaram a ser veiculadas na imprensa e pela comunidade de 

informações. 

 

 

 
 

236 D. David abre o jogo: fala de miséria, de política e até de violência. A Tribuna. 04 mar. 1979. DOPS 

Santos. Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
237 D. David abre o jogo: fala de miséria, de política e até de violência. A Tribuna. 04 mar. 1979. DOPS 

Santos. Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
238 Sociedade Visconde de São Leopoldo. CPA/I/6. 12 set. 1978. Pront. n. 3934. – Sociedade Visconde de 

São Leopoldo. APESP. DOPS Santos. 
239 Sociedade Visconde de São Leopoldo. CPA/I/6. 22 ago. 1979. Pront. n. 3934. – Sociedade Visconde 

de São Leopoldo. APESP. DOPS Santos. 



109 
 
 

  

3.3. A vigilância moral 

 

Não bastasse o conturbado contexto sociopolítico vivenciado no Brasil, a Igreja 

Católica atravessava uma profunda crise na segunda metade do século XX, que afetava o 

clero de maneira direta, propiciando a escassez de vocações sacerdotais. Assim 

compreendeu Serbin:  

 

As grandes mudanças que ocorreram no mundo subitamente 

transformaram a crescente insatisfação nos seminários em um protesto 

generalizado contra a ordem tridentina. A teologia maquinal, a 

pedagogia tíbia, a disciplina autoritária e a repressão sexual pareciam 

obsoletas quando por toda a parte as pessoas abandonavam valores 

tradicionais em favor da modernidade, do secularismo, da fé no 

progresso científico e tecnológico e nas realizações individuais 

(SERBIN, 2008, p. 156). 

 

Considerada atrasada, fora do tempo e fechada em si mesma, o Concílio Vaticano 

II foi a resposta para a crise, que teve entre outras consequências o esvaziamento dos 

seminários. Assim como ocorreu em outras dioceses espalhadas pelo país, Santos fechou 

o seu seminário diocesano no ano de 1968, em função da carência de seminaristas. A 

retomada das atividades se deu somente 10 anos mais tarde, sob a liderança do pe. Júlio 

Llarena, primeiro reitor do seminário desde o seu fechamento.240 

Em sua pesquisa, Alves analisa recenseamentos realizados no Brasil e no exterior 

para delinear o perfil do clero do período. O Centro de Estatística Religiosa e 

Investigações Sociais (CERIS) da CNBB organizou um deles entre os anos de 1968 e 

1969, comprovando o descontentamento profundo do clero em inúmeros aspectos, entre 

os quais, a obrigatoriedade do celibato, devido à dificuldade de viver celibatário. Para os 

sacerdotes ouvidos, a obrigatoriedade do celibato tinha como consequência a solidão, 

além de gerar a imagem de que o padre era “um homo segregatus ao serviço do seu 

ministério vinte e quatro horas por dia” (ALVES, 1979, p.95).  

 
 

240 PICÃO, D. David. Marcas Pastorais. Presença Diocesana. Santos, 04 jun. 2009. p.3. 



110 
 
 

  

Cerca de 67% declararam ter dificuldades para se manter casto e 77% se 

manifestaram contrários à sua obrigatoriedade. A crítica ao celibato obrigatório revela a 

inflexibilidade da instituição. Além disso, o clero se definiu como mal remunerado, 

malformado e membro de uma estrutura organizacional austera e autoritária, sem grandes 

aberturas para o diálogo com superiores hierárquicos.  

O teólogo da libertação pe. Joseph Comblin atribui muito da crise sacerdotal aos 

impactos do movimento estudantil de 1968: 

 

Não se pode atribuir ao Vaticano II tudo o que sucedeu como 

consequência da grande revolução cultural do Ocidente. Mas essa 

revolução teve, sim, imediatas repercussões na juventude da Igreja. 

Todos sentiram que a instituição da Igreja estava sendo profundamente 

questionada e desprestigiada. Esse desprestígio não veio do Vaticano II, 

mas, sim, da grande crise cultural. O efeito mais visível foi a crise 

sacerdotal: uns 80.000 sacerdotes deixaram o ministério. Quase todos os 

seminaristas abandonaram os seminários. Pelos adversários do Concílio, 

tudo isto foi consequência do mesmo. Na verdade, nele não havia nada 

que pudesse explicar este fenômeno, nem explicar a saída de milhões de 

católicos leigos. Tudo se explica, porém, a partir da revolução cultural da 

juventude (COMBLIN, 2011, p. 636). 

 

Além do padre operário francês Jacques Vigneron que citamos ter casado 

anteriormente, houveram em Santos outros episódios. Pe. Nelson Lopes, por exemplo, 

que celebrava missas nos bairros do Marapé e da Aparecida, conforme informações 

coletadas pela espionagem em fevereiro de 1972, deixou o sacerdócio, casando-se com 

uma ex-aluna da Faculdade Católica de Santos.241 O mesmo teria ocorrido com o pe. 

Suetônio Borges Bittencourt, que celebrava missas no bairro do Boqueirão. Suetônio, 

conforme a comunidade de informações, casou-se em dezembro de 1973.242 Em Santos, 

cerca de oito padres abandonaram o ministério sacerdotal no período (SANTOS, 2020, p. 

 
 

241 Pe. Nelson Lopes: Histórico Político.  PB n. 006/72 - D. 2º Ex. 06 fev.1972. Pront. n. 9719. – Padres. 

APESP. DOPS Santos. 
242 Religiosos em Santos da Igreja Católica Apóstólica Romana: Antecedentes. Secretaria do Estado dos 

Negócios da Segurança Pública. [sd]. Pront. n. 9719. – Padres. APESP. DOPS Santos. 
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68). Os movimentos de padres casados tinham esperança de que o concílio acabaria com 

a lei do celibato e se frustraram com o resultado, como assevera Comblin.  

A repressão sabendo da vulnerabilidade dos padres, da crise que a instituição 

vivenciava e imbuída de sua missão civilizadora, tinha interesse direto em descrever a 

vida sexual dos sacerdotes que vigiava, fato explicado por Fico:  

 

Saber detalhes sobre a vida sexual de alguém era inútil, como informação, 

para as decisões governamentais; mas poderia ser essencial para as 

atividades clandestinas de espionagem do sistema, que poderia – como 

efetivamente fez – lançar mão de tais dados para desqualificar o 

“inimigo” [...]. Tido como tema explosivo, sexo sempre foi utilizado pela 

espionagem para desqualificar o “inimigo‟. No caso da espionagem 

militar, não surpreende que o adultério e o homossexualismo tenham sido 

considerados práticas desabonadoras (FICO, 2001, p. 76; 102). 

  

Não foram poucas as autoridades policiais e governamentais que utilizaram dessa 

prática para atingir o clero considerado progressista. Mesmo em Santos, padres foram 

acusados de manter relações intimas com outras mulheres.   

A religiosidade dos militares e demais agentes do regime foi pouco analisada, a 

não ser por Serbin e sua detida descrição do gen. Antônio Carlos da Silva Muricy, 

apontado como um adepto do catolicismo tridentino conservador da elite (SERBIN, 2001, 

p.134-136). Possivelmente, a existência de uma religiosidade mais conservadora 

justificou em dada medida a vigilância moral que a espionagem empreendia contra os 

religiosos. 

Em 14 de julho de 1970, a espionagem exibiu o seu conservadorismo moral 

quando o bispo de Santos convidou José Andreatta, identificado como padre casado 

oriundo de Araraquara/SP, para trabalhar na Visconde de São Leopoldo: 

 

Causou espécie a recente nomeação feita pelo marginado para secretário 

da Fundação Visconde de São Leopoldo, órgão que controla o ensino 

superior católico e que congrega as Faculdades de Direito, Filosofia, 

Jornalismo, Serviço Social e Economia, o ex-padre José Andreatta, o qual 

era vigário em Araraquara/SP, tendo abandonado a ordem religiosa e se 
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casado, sem autorização de Roma. É estranha a colocação de um apóstata 

nessa posição por um bispo da Igreja Católica.243 

 

Andreatta seria em outra oportunidade referido como apóstata, ao passo que d. 

David Picão seria novamente desqualificado por conceder emprego a um sacerdote 

casado.244 Outro religioso acusado de se envolver com mulheres foi o próprio bispo 

diocesano. Em 11 de outubro de 1971, a espionagem descreve a seguinte ocorrência 

referente a d. David Picão: "Em 18 de abril de 1965 foi identificado quando tentou fugir 

à fiscalização de trânsito, dirigindo em altas horas da madrugada, um Sedan Volks, 

civilmente vestido pela zona do baixo meretrício da cidade”.245 

Evidenciando a importância dada a esse gênero de informação, destacamos outro 

documento que descreve o mesmo episódio, dessa vez produzido pela seção de 

informações do CACAAé/E2 em 16 de agosto de 1971: 

 

No dia 18 de abril de 1965, durante um comando de trânsito, no centro 

da cidade de Santos, às 3H da madrugada, na Rua General Câmara, um 

Sedan Volkswagen tentou fugir à fiscalização. Foi perseguido por dois 

guardas que atuavam no comando, utilizando-se de um táxi que passava 

na ocasião, conseguindo interceptar o dito Sedan na Praça José Bonifácio. 

Ao ser identificado, o mesmo declarou sua condição de bispo de Santos. 

O referido prelado trajava-se civilmente, tendo sido vista sua batina no 

interior do Volkswagen. Alegou na ocasião, aos guardas que o detiveram, 

desconhecer a natureza da zona da cidade, isto é, zona do baixo 

meretrício.246 

 

Ambos os relatos datam de 1971, seis anos após a dita ocorrência descrita pelo 

comando de trânsito. Isso demonstra que, mesmo após um longo período, uma 

 
 

243 D. David Picão. DOPS Santos. 14 jul. 1970. Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
244 Pe. Jean Paul Allard. Inf. 926-B. 2º Ex. 31 de maio de 1972. Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. 

DOPS Santos. 
245 D. David Picão: Histórico. DOPS Santos. 11 out. 1971. Pront. 1421 – D. David Picão. APESP. DOPS 

Santos. 
246 D. David Picão: bispo de Santos. CACAAé/E2. 16 ago. 1971. Pront. 1421 – D. David Picão. APESP. 

DOPS Santos. 
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informação de cunho moral e sexual, sobre a suposta visita do bispo de Santos a região 

do baixo meretrício era muito apreciada pela espionagem. 

Em 10 de novembro de 1971, um outro informe malicioso do CACAAé/E2 

denunciou que o bispo de Santos mantinha um grau de proximidade elevado com uma 

mulher que frequentava assiduamente o palácio episcopal: 

 

A referida senhora chama o nominado de você, mesmo em frente aos 

eclesiásticos [...]. Na madrugada de 13 de dezembro de 1968, quando d. 

David Picão esteve na eminência de ser detido por ocasião do AI-5, foi 

ela juntamente com o seu marido um dos principais elementos de sua 

defesa [...]. Tendo em vista o fato anteriormente citado e o grau de 

intimidade, a mesma é tratada jocosamente como bispa.247 

  

O empenho da espionagem em se ater a vida particular de d. David e suas supostas 

práticas sexuais contribui para que possamos ter a dimensão da perseguição empreendida 

pelos órgãos de vigilância contra o então bispo de Santos, considerado um perigo para a 

segurança nacional. 

O côn. Lúcio Floro Graziosi, por sua vez, também foi acusado pela espionagem 

de manter relacionamentos amorosos. Apontado como amigo pessoal do bispo, Floro 

nasceu em 18 de agosto de 1922 na cidade de Sorocaba, se estabelecendo na Baixada 

Santista em 1966.   

Conforme descreve a espionagem,248 o cônego se formou em direito canônico e 

estudou com d. David em Roma, tendo transitado em diferentes esferas da burocracia 

eclesiástica antes de vir para Santos, trabalhando por três anos como subsecretário do 

Regional Sul 1, onde conviveu com o que havia de mais sofisticado em matéria de 

modernização do aparelho da Igreja. Era conhecido por ter participado do planejamento 

pastoral de diversas dioceses. Em outro momento, foi apontado que suas aulas no curso 

 
 

247 D. David Picão. Infe 110/1971. CACAAé/E2. 10 nov. 1971. Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. 

DOPS Santos. 
248 Côn. Lúcio Floro Graziosi: Ficha de Personalidade do Clero. PB n. 657/71-D. 2º Ex. 03 nov.1971. Pront. 

n. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
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de letras, entre os anos de 1974 e 1975, contribuíram supostamente para formar um grupo 

de alunos adeptos da filosofia marxista.249 

 

Figura 8 – Ficha de personalidade do côn. Lúcio Floro Graziosi 

 

Côn. Lúcio Floro Graziosi: Ficha de Personalidade do Clero. PB n. 657/71-D. 2º Ex. 03 nov.1971. Pront. 

n. 1421. - D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 

 

Assim caracterizaram o cônego, apontado como um dos clérigos mais influentes 

de Santos: 

 

Eminência parda do bispado de Santos, é o homem forte da diocese. 

Muito inteligente, sagaz e oportunista, num debate intelectual e de 

excelente cultura geral. Diz não ser comunista, mas, na prática, aceita 

uma ação direta comum para renovação das estruturas vigentes. Tem 

manifestado suas ideias em conversas e artigos do CODOP, defendendo 

Fidel Castro, China comunista, aplaudindo frei Chico (dominicano), etc. 

Em 05 de julho de 1968, subscreveu manifesto de apoio à passeata de 

 
 

249 Lúcio Floro Graziosi (Cônego). DOPS/DEREX. 19 abr. 1977. Pront. n. 2265. – Lúcio Floro Graziosi 

(cônego). APESP. DOPS Santos. 
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cunho subversivo realizada em Santos. Péssimo elemento para a 

segurança nacional e ótimo colaborador dos comunistas.250 

 

Sempre usando um tom inflamado nas descrições, para a repressão, a grande 

maioria dos padres da cidade, especialmente os mais próximos ao bispo, compunham uma 

espécie de conspiração esquerdista. Uma viagem para a Argentina do cônego ao lado de 

sua secretária paroquial em janeiro de 1972, foi advertida como um indício de 

relacionamento amoroso.251 

Um dos padres apontados pela espionagem como anticomunista e desafeto do 

bispo era o pe. Paulo Horneaux de Moura, integrante de uma família influente na região, 

formada por médicos e políticos filiados ao MDB oriundos de São Vicente.252 Elogiado 

pela espionagem devido ao antagonismo que exercia frente ao bispo de Santos, sua 

origem familiar emedebista, no entanto, gerava desconforto por parte dos entusiastas do 

regime: "No dia 27 de novembro de 1969, fez uso da palavra na catedral de Santos em 

que atacou incisivamente os comunistas e esquerdistas. Esse pronunciamento provocou o 

rompimento definitivo do bispo com o epigrafado [...]. Sobrinho do deputado estadual 

Olavo Horneaux de Moura, de quem é cabo eleitoral, servindo-se inclusive do sacerdócio 

para a campanha em favor do tio”.253  

Apesar da descrição favorável, no entanto, não se tratava de um sacerdote dotado 

de sensibilidade antimoderna, sendo inclusive adjetivado como radical progressista pela 

espionagem.254 Conforme destaca matéria da imprensa, tratou-se de um dos notórios 

percussores da Renovação Carismática Católica (RCC) na diocese, movimento católico 

neopentecostal e neoconservador, o que indica sua vanguarda e adesão às novidades da 

Igreja pós-concílio.255 

 
 

250 Côn. Lúcio Floro Graziosi: Ficha de Personalidade do Clero. PB n. 657/71-D. 2º Ex. 03 nov.1971. 

Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
251 Saída do país (Côn. Lúcio Floro). PB n. 667/71. Fonte. 31 dez.1971. Pront. n. 2265. – Lúcio Floro 

Graziosi (cônego). APESP. DOPS Santos. 
252 Côn. Paulo Horneaux de Moura Filho (1925-2012). 
253 Pe. Paulo Horneaux de Moura: Ficha de Personalidade do Clero. PB n. 657/71-D. 2º Ex. 03 nov.1971. 

Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
254 Pe. Paulo Horneaux de Moura: Ficha de Personalidade do Clero. PB n. 657/71-D. 2º Ex. 03 nov.1971. 

Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
255 Disponível em: <https://www.novomilenio.inf.br/sv/svh030.htm>. Acesso em 16 out. 2021. 
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Todavia, a simpatia pelo sacerdote por parte da repressão logo se transmutou em 

desaprovação. Quando atuou na paróquia São Jorge Mártir, situada no bairro do Estuário, 

incentivou a criação de um grêmio para música e prática de esportes, que em 1974 

converteu-se em uma escola de samba, homenageando-o no nome: a Mocidade 

Independente de pe. Paulo, que se consolidou como uma tradicional agremiação do 

carnaval santista.256 Assim recordou o sacerdote em entrevista que concedeu no ano de 

1982:  

 

Foi no ano de 1972 e eu havia sido designado para ser o primeiro vigário 

da recém-fundada Paróquia de São Jorge Mártir, no Macuco. Num 

domingo de Páscoa, enquanto eu rezava a missa, um grupo de rapazes 

batucava do lado de fora da igreja. Usavam latas de banha e de cera. 

Acabou a missa e eu, contrariado, fui falar com eles. Perguntei: se vocês 

gostam tanto de batucar, por que não fazem um bloco para desfilar no 

"Dona Dorotéia"? À noite, novamente depois da missa, eles me 

esperavam do lado de fora da igreja, para me dizer que acabavam de criar 

o bloco e que haviam lhe dado meu nome: Bloco Carnavalesco Mocidade 

Independente de Padre Paulo [...]. Protestei. Mas um deles, carioca, 

alegou que na sua terra havia a Mocidade Independente de Padre Miguel. 

Aí retruquei que Padre Miguel é o nome de uma estação de trem, mas não 

houve jeito, eles estavam irredutíveis e disseram que só continuariam 

com o bloco se o nome fosse aquele. Ora, como minha intenção era 

organizar o pessoal jovem do bairro, preferi não criar caso. Anos depois, 

o bloco virou escola de samba. E eu acabei como sócio fundador!257 

 

A intenção do religioso, segundo o próprio, obtinha um propósito nobre: o de 

promover lazer e cultura aos jovens da comunidade. Contudo, seus objetivos foram 

fartamente questionados, pelos católicos mais conservadores, pelo clero e pelo bispo 

diocesano, mas também pela repressão, conforme se pode observar no trecho abaixo, 

carregado de preconceito de raça e classe:  

 

O pe. Paulo Horneaux de Moura, professor de problemas do homem 

contemporâneo da Faculdade Católica de Direito de Santos e professor 

 
 

256 Disponível em: <https://www.novomilenio.inf.br/santos/h0043.htm>. Acesso em 22 out. 2021. 
257 A escola de Samba do pe. Paulo. Comunidade é onde nos sentimos bem. Santos: Mobil Oil do Brasil, 

1982. 
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do colégio Escolástica Rosa de Santos, vem reiteradamente se portando 

de maneira incompatível com o decoro das classes sacerdotal e docente, 

haja vista a sua promiscuidade com marginais, viciados e traficantes de 

tóxicos. No período compreendido entre 73/75, quando vigário da 

Igreja São Jorge, situada na Praça Rubens Ferreira Martins, casas 

populares do Bairro Macuco, por inúmeras vezes, cedeu a sua paróquia 

para reuniões extraparoquiais.258 

 

Como podemos concluir, para a repressão, preocupar-se unicamente com as 

manifestações políticas não era o bastante: se fazia necessário atentar-se aos aspectos 

morais e comportamentais dos padres vigiados, pelo bem da missão civilizadora que 

consideravam empreender. 

Depois do constrangimento gerado pela fundação da escola de samba, os 

documentos subsequentes produzidos pela espionagem se tornaram mais críticos, 

acusando o religioso de subversão, citando inclusive o teor de uma de suas aulas 

proferidas no curso de direito da Faculdade Católica de Santos em 09 de março de 1976, 

onde teria realizado comentários favoráveis ao comunismo.259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

258 Paulo Horneaux de Moura Filho (Padre): Histórico. DOPS Santos. 26 out.1976. Pront. n. 2105. – Paulo 

Horneaux de Moura Filho. APESP. DOPS Santos. 
259 Atividades do pe. Paulo Horneaux de Moura Filho. CISA Rio de Janeiro. 26 out.1976. Pront. n. 2105. – 

Paulo Horneaux de Moura Filho. APESP. DOPS Santos. 
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CAPÍTULO 4 – A RETOMADA DO DISCURSO (1975-1979) 

 

Com o advento do governo Geisel e os escândalos de morte e tortura, parcela 

expressiva do episcopado passou a tomar partido, proferindo críticas ao regime de modo 

contundente. O surgimento da Igreja Popular e a hegemonia da crítica ao governo 

presente no episcopado propiciou que a instituição se transformasse em uma das mais 

expressivas forças da resistência democrática. Tal processo reverberou em Santos, 

fazendo com que o bispo retomasse o discurso crítico contra o arbítrio e a injustiça social 

durante a segunda metade da década de 1970.  

Mainwaring aponta as três mais destacadas contribuições da instituição para o 

processo de luta contra o regime. A primeira contribuição diz respeito as CEBs, que 

teriam contribuído, segundo o autor, para revigorar os movimentos populares. A segunda 

contribuição apontada pelo autor, refere-se à proteção e legitimação por parte da estrutura 

católica as forças de oposição durante a repressão. A terceira e última contribuição citada 

pelo autor refere-se à notória atuação da instituição como fonte de concepções alternativas 

de desenvolvimento e a defesa dos direitos humanos, sagrando-se a principal defensora 

no Brasil. 

O quarto capítulo está dividido em três partes: a primeira, aborda a retomada do 

discurso por parte do bispo diocesano. A segunda, trata das manifestações de cunho 

político do bispo e as mobilizações e atividades empreendidas e articuladas por clérigos 

e agentes de pastorais. A terceira e última parte discute a o estigma de bispo vermelho 

atribuído ao bispo de Santos.  

 

4.1. Defesa dos direitos humanos e da justiça social 

 

No decorrer da década de 1970, os escândalos de morte e tortura ganharam grande 

projeção e contribuíram para desmoralizar o regime. A atuação do episcopado brasileiro 

nesse período foi fundamental. Em 1973, por exemplo, a celebração da missa de sétimo 

dia de falecimento do estudante e membro da ALN Alexandre Vannucchi Leme, em pleno 

governo Médici, reuniu cerca de cinco mil pessoas na catedral da Sé. Serbin declara ter 

sido essa a primeira manifestação popular contra a tortura no Brasil (2001, p.382).  
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A manifestação mais lembrada e impactante, no entanto, se deu na ocasião do 

assassinato do jornalista Vladimir Herzog, no ano de 1975, em que um ato inter-religioso 

de grandes proporções reuniu uma multidão, causando a ira dos generais. Cerca de trinta 

mil estudantes da USP entraram em greve e quarenta e dois bispos assinaram uma 

declaração de repúdio (SERBIN, 2001, p.405). Nesse período, se destaca a figura de d. 

Paulo Evaristo Arns, sagrando-se um teimoso defensor dos direitos humanos. D. Paulo 

presidiu tanto a missa de sétimo dia de Vannucchi quanto o ato inter-religioso em 

memória de Herzog. 

Em novembro de 1975, a cúria diocesana de Santos encaminhou para todas as 

paróquias da diocese o documento de nome Não oprimas teu irmão, redigido na 

Assembleia Geral Regional do episcopado paulista, que se reuniu em Itaici, município de 

Indaiatuba/SP entre os dias 27 e 30 de outubro daquele ano. O documento condenou a 

violência perpetrada pelos órgãos de repressão e contou com a assinatura de d. David 

Picão, sendo a sua distribuição referida pela espionagem como propaganda subversiva.260  

O manifesto se opôs à "onda de violência oriunda de todas as partes e que se 

patenteia por atentados à vida, sequestros, assaltos, e os graves acontecimentos que vem 

estarrecendo a população de São Paulo".261 No dia 04 de dezembro, d. Paulo Evaristo 

Arns esteve em Santos junto de um grupo de bispos do Estado de São Paulo, reunindo-se 

com d. David Picão no palácio episcopal, em encontro que foi identificado pela repressão 

como "reunião da ala progressista da Igreja".262  

A comunidade de informações, que outrora associou o bispo de Santos ao 

arcebispo de Olinda e Recife, agora o vinculava com maior frequência ao cardeal-

arcebispo de São Paulo. Um informe de 28 de janeiro de 1975, oriundo do 2º Exército, 

denunciou que, durante a XIV Assembleia Geral da CNBB realizada em novembro do 

ano anterior, uma chapa com o nome do cardeal-arcebispo para presidente da entidade 

acompanhado de d. David Picão como secretário-geral, teria sido cogitada nos bastidores. 

 
 

260 D. David Picão: Histórico Político. DOPS Santos. 26 nov. 1975. Pront. n. 1421. – D. David Picão. 

APESP. DOPS Santos. 
261 Não oprimas teu irmão. Documento dos bispos de São Paulo. 30 out. 1975. Pront. n. 1421. – D. David 

Picão. APESP. DOPS Santos. 
262 Reunião de bispos na Baixada Santista. Inf. 81/1975. 2º Exército. 05 dez. 1975. Pront. n. 1421. – D. 

David Picão. APESP. DOPS Santos. 
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A desistência da formação da chapa teria ocorrido em razão do pretenso radicalismo que 

ela representaria. Contudo, não foi encontrada nenhuma outra evidência ou citação sobre 

o suposto episódio.263 

Em 14 de março de 1976, d. David foi acusado em informe sem maiores detalhes, 

de proferir “intempestivos ataques ao governo durante suas missas, seguindo as 

orientações do cardeal-arcebispo de São Paulo”.264 Outro informe aponta que em 10 de 

outubro do mesmo ano, durante a celebração de seu aniversário de ordenação presbiteral 

realizada no salão nobre da Faculdade Católica de Direito, d. David teria defendido os 

direitos humanos, incitando, na análise da espionagem, campanha de ódio contra os 

militares, seguindo o exemplo de d. Paulo Evaristo Arns.265 

Em setembro de 1976, d. Adriano Hypólito, bispo de Nova Iguaçu/RJ e 

identificado como inimigo do regime, foi sequestrado e torturado por grupos armados de 

direita. Dias após o episódio, durante a missa de encerramento da Semana da Família, 

celebrada na catedral, o prelado condenou o ataque contra o bispo, classificando o 

episódio como lamentável, afirmando se tratar de “um ato de vandalismo daqueles que 

querem ir de encontro às funções da Igreja”.266 A manifestação de d. David, que ao longo 

do sermão cobrou providências para que os autores do atentado não ficassem impunes, 

foi veiculada na imprensa. 

Durante a segunda metade da década de 1970, percebe-se uma predisposição do 

bispo de Santos em efetuar críticas ao governo e suas arbitrariedades durante missas e 

solenidades de maior relevância. Essa predisposição pode ser justificada pelo novo 

momento vivenciado no episcopado brasileiro. Com o fim da censura prévia, tais 

solenidades passaram, aos poucos, a repercutir cada vez mais na imprensa, que 

habitualmente transcrevia os sermões proferidos pelo bispo de Santos. 

 
 

263 D. David Picão. Infe. 42/1975. 2º Exército. 28 jan. 1975. Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. 

DOPS Santos. 
264 D. David Picão. Infe. 126/1976. DOPS Santos. 14 mar. 1976. Pront. n. 1421. – D. David Picão. 

APESP. DOPS Santos. 
265 D. David Picão: Histórico Político. DOPS Santos. 11 out. 1976. Pront. n. 1421. – D. David Picão. 

APESP. DOPS Santos. 
266 Missa encerrou Semana da Família na Baixada. Cidade de Santos. Santos, 28 set. 1976. p. 5. 
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No Mato Grosso, em 12 de outubro, o bispo da prelazia de São Félix do Araguaia 

d. Pedro Casaldáliga,267 religioso hostilizado pelo regime e por latifundiários, 

acompanhava o pe. João Bosco Burnier, que se dirigiu a uma delegacia em Ribeirão 

Bonito, com o propósito de dar queixa das prisões e torturas que camponeses sofreram. 

Após discutirem com policiais, o pe. João Bosco foi assassinado com um tiro na nuca por 

um soldado da própria delegacia.  

Os atentados contra Hypólito e Casaldáliga, ambos bispos da Igreja, motivaram a 

Comissão Central da CNBB a redigir o documento Comunicação pastoral ao povo de 

Deus, inaugurando o que para Gomes, foi uma nova fase das relações entre o episcopado 

e os militares (2014, p.74). Na oportunidade, d. David teria repudiado os ataques contra 

ambos os bispos e solicitado aos fiéis em missa que lessem o documento redigido pela 

entidade.268   

A defesa dos direitos humanos e da justiça social eram meios muito utilizados 

pelos religiosos para efetuar críticas ao regime e ao sistema econômico excludente, ainda 

que de modo indireto. Por esse motivo, a repressão coletava as matérias veiculadas na 

imprensa com as declarações proferidas pelo bispo: os agentes consideravam tais 

declarações subversivas e a coleta de matérias jornalísticas era utilizada como meio de 

incriminá-lo. A defesa de tais bandeiras, no entanto, colocam d. David e os bispos 

brasileiros em geral muito longe do estereótipo de radical e comunista, o que evidencia 

que tais estereótipos eram em grande medida fruto da mentalidade anticomunista do 

período.  

 
 

267 D. Pedro Casaldáliga (1928 - 2020) nasceu em 16 de fevereiro de 1928 na província de Barcelona, na 

Espanha. Ingressou na Congregação Claretiana em 1943, onde foi ordenado padre em 1952, atuando como 

assessor eclesiástico do MCC. Chegando ao Brasil em 1968 para fundar uma missão claretiana no Estado 

do Mato Grosso, se destacou como um defensor dos direitos humanos, marcadamente dos povos indígenas 

e dos posseiros, causando a ira dos latifundiários e dos agentes da repressão. Foi nomeado bispo de São 

Félix do Araguaia em 27 de agosto de 1971. Na década de 1970, contribuiu para a fundação do Conselho 

Indigenista Missionário (CIMI) e da Comissão Pastoral da Terra (CPT). Ameaçado de morte em sucessivas 

oportunidades, tendo sido cinco vezes alvo de processos de expulsão do país durante a ditadura militar, 

sendo convidado para prestar esclarecimentos por seus posicionamentos no Vaticano durante o pontificado 

de João Paulo II, foi, segundo Gomes, o bispo progressista brasileiro mais radical, chegando a defender 

publicamente uma relação entre cristianismo e marxismo (2014, p. 73). 
268 D. David Picão. Inf. 401/1976. 2º Exército. 03 nov. 1976. Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. 

DOPS Santos. 



122 
 
 

  

Em 31 de dezembro, durante a última missa do ano, celebrada na paróquia Nossa 

Senhora do Carmo, o prelado promoveu sermão que, conforme o Cidade de Santos, 

tratava da corrida bélica, do sentido da paz e do respeito à dignidade humana:  

 

Os homens mudaram muito através dos séculos, o que extensivamente, 

significa dizer que os provérbios foram igualmente modificados: antes, 

se dizia se queres paz, defende a vida. Agora, a ordem é se queres a paz, 

defende a guerra. Mas a paz é justamente lutar contra tudo o que atenta 

contra a vida [...]. A função da Igreja está inter-relacionada com a nossa 

própria evolução, condenando os atos de terrorismo de esquadrões da 

morte que geram assassinatos de inocentes e o desrespeito dos direitos do 

homem.269 

 

No discurso, o bispo salienta o papel que, segundo ele, caberia a Igreja, de 

instituição que condena os esquadrões da morte e o assassinato de inocentes. Tratou-se 

de uma clara referência aos crimes cometidos pelo Estado brasileiro, bem como uma 

defesa da linha de atuação empreendida pelo episcopado. A defesa da paz estaria, 

conforme declara o religioso, vinculada a defesa da vida. 

Durante a quinta-feira da Semana Santa, em missa celebrada na catedral em 05 de 

abril de 1977, o bispo lembrou dos socialmente vulneráveis. Declarou: “Cabe aos mais 

privilegiados pela sorte, ajudar seus irmãos menos afortunados, colaborando com eles 

através de um gesto fraterno, de uma ajuda mais constante, pois é esta maneira do cristão 

de libertar do cativeiro a que estão sujeitos, ainda hoje, os povos”.270 Prosseguindo com 

o seu discurso, alertou para o avanço da miséria, afirmando que a crise econômica, em 

breve, poderia atingir toda a população brasileira.  

Em 15 de maio de 1977, data em que a Igreja realizou a Celebração da Justiça 

Social em função do aniversário das encíclicas sociais Rerum Novarum, Quadragésimo 

Anno, Mater et Magistra e Octagésima Adveniens, côn. Antônio Olivieri assinou junto 

ao côn. Lúcio Floro Graziosi um folheto de missa que, por ordem do bispo, foi distribuído 

e lido nas celebrações das paróquias da diocese, sendo o impresso referido como 

 
 

269 Bispo falou de paz. E comoveu. Cidade de Santos. Santos, 01 jan. 1977. 1. Cad. p. 5. 
270 Nas Igrejas, a paixão e morte. Cidade de Santos, 06 abr. 1977. p.16. 
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subversivo pela espionagem.271 No dia 09 de junho daquele ano, em cerimônia do Corpus 

Christi realizada na catedral diocesana, o prelado teria feito uma defesa enfática das 

encíclicas sociais, denunciando que os trabalhadores brasileiros viviam em más condições 

e que era tarefa da Igreja apoiá-los.272 

A retomada de um discurso mais crítico, possivelmente justificou as represálias 

que se seguiram. Em agosto daquele ano, durante a celebração do aniversário de sua 

nomeação episcopal, o prelado denunciou em missa que possivelmente estariam violando 

suas correspondências, afirmação que ganhou repercussão nos veículos de imprensa da 

cidade: 

 

O bispo diocesano de Santos, d. David Picão, reafirmou ontem a denúncia 

que fez domingo durante a missa em que comemorou os 17 anos de sua 

sagração episcopal: o recebimento, recentemente, pela diocese de Santos 

de um exemplar do jornal "Voz Operária, num envelope timbrado com 

selo do Vaticano. Além disso, há pouco tempo, a cúria diocesana santista 

registrou um estranho recorde: passou uma semana inteira sem receber 

nenhuma correspondência. Durante a missa de domingo, o bispo 

perguntou: "Isso se deve à ação da censura?"273 

 

A violação de correspondências dos inimigos do governo foi uma prática reiterada 

da repressão ao longo da ditadura militar, efetuada com o propósito de vigiar os desafetos. 

Após as declarações feitas pelo bispo, a cúria diocesana teria voltado a receber 

correspondências, conforme o veiculado pela imprensa.274 

Em 08 de setembro de 1977, data de Nossa Senhora do Monte Serrat, padroeira 

da cidade, o prelado proferiu novo discurso em defesa dos direitos humanos na presença 

de aproximadamente seis mil pessoas, estando entre elas inúmeras autoridades civis e 

militares: 

 

 
 

271 15 de maio: Celebração da Justiça Social. Cúria Diocesana de Santos. 09 maio de 1977. Pront. n. 8291. 

- Diocese de Santos. APESP. DOPS Santos. 
272 D. David Picão. Inf. 112/1977. DOPS Santos. 11 jun. 1977. Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. 

DOPS Santos. 
273 Pelo correio, Voz Operária, com selo do Vaticano. Jornal da Tarde. Santos, 03 ago. 1977. p. 4. 
274 Pelo correio, trégua ao bispo. Cidade de Santos. Santos, 14 ago. 1977. 1 Cad. p. 7. 
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Em 08 de setembro de 1977, o bispo de Santos celebrou missa campal na 

Praça Mauá, em homenagem a Nossa Senhora do Monte Serrat, padroeira 

da cidade. Durante o sermão, afirmou que os direitos humanos estão 

sendo desrespeitados, o que constitui uma desgraça para o ser humano. 

Afirmou ainda: “não estamos aqui por uma causa pessoal. Esta é uma 

festa de todos nós, de toda a coletividade. De todo o povo. A eternidade 

existe e nós não estamos respeitando as criaturas humanas que nós somos. 

Há a falta de respeito aos direitos humanos”. D. David solicitou um 

minuto de silêncio para reflexão e pediu a todos uma reação, mas sem 

violência.275 

 

Em novembro, concedendo entrevista ao Cidade de Santos e falando sobre o 

aumento da violência no país, o bispo de Santos novamente fez menção a defesa dos 

direitos humanos, apoiando a luta através da não violência, afirmando a necessidade de 

uma reação coletiva: “A situação de hoje exige uma manifestação popular, uma reação 

que não será armada, pelo contrário, será uma reação sem violência”.276 O jornal vinculou 

o discurso do bispo ao sermão proferido por ele durante a festa da padroeira da cidade.    

O ano de 1977 foi apontado por Gomes como o ano em que a CNBB publicou o 

seu posicionamento mais emblemático. Exigências cristãs de uma nova ordem política 

foi resultado da XV Assembleia Geral da CNBB, ocorrida no mês de outubro daquele 

ano, tecendo uma crítica vigorosa ao autoritarismo do governo. Conforme o autor, foi a 

primeira vez que os bispos de forma coletiva se posicionaram com tamanha veemência 

(GOMES, 2014, p.76). Após a publicação do documento, o discurso do episcopado se 

tornaria cada vez mais coeso. 

Em uma semana particularmente inspirada, o bispo de Santos proferiu 

contundentes críticas a onda de violência existente no país, durante a Semana Santa de 

1978. Tais críticas receberam cobertura jornalística e reverberaram na Câmara Municipal 

de Santos. Na missa de lava-pés, declarou: 

 

 
 

275 D. David Picão: Histórico Político. DOPS Santos. 13 set. 1977. Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. 

DOPS Santos. 
276 A violência cresce. Mas há otimismo. Cidade de Santos. Santos, 03 nov. 1977. 1 Cad. p. 5. 
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Outro basta que Cristo deu com sua morte foi à violência. Sou também 

violento? Me rebelo contra os atos de violência ou aprovo aqueles 

mostrados diariamente nos jornais, no rádio, na TV e nas revistas? 

Estamos num momento grave, no Brasil e no mundo, onde vários 

escalões hierárquicos aceitam a violência pela omissão.277 

 

Após a XV Assembleia Geral da CNBB e conforme a popularidade do regime se 

deteriorava, também em função do endividamento e do aumento das desigualdades 

econômicas, tanto d. David quanto outros religiosos passaram a tecer críticas mais 

contundentes e incisivas. Um dia depois, durante sermão proferido na cerimônia litúrgica 

que relembra a morte de Jesus, d. David destacou a injustiça social, fazendo menção aos 

conflitos no campo e a perseguição empreendida contra religiosos: 

 

Jesus devia morrer porque era um subversivo [...]. E hoje? Quem são os 

traidores? Quem são os hipócritas? [...] Traidores e hipócritas são os que 

fazem muita caridade para os pobres, que dizem promover e ajudar o 

desenvolvimento, mas negam o justo salário aos trabalhadores, espoliam 

os fracos, expulsam das terras que eles denominam de "posseiros", sem 

lhes reconhecer qualquer direito ou buscar justo acerto nas transações. 

[...] Traidores e hipócritas os que injuriam os ministros de Deus, 

censurando-os, quando elevam sua voz em defesa dos pobres, dos 

injustiçados. É tão fácil confundir os espíritos desprevenidos, nivelando 

a comunistas, subversivos, ateus, os bispos, padres, religiosos e leigos 

que procuram mostrar a pureza do evangelho e a falsidade da vida de 

tantos homens hoje.278  

 

Em seu sermão na missa de Páscoa, realizada na catedral diocesana, o bispo 

condenou a violência de maneira ainda mais enfática, mencionando diretamente os crimes 

promovidos pelo Estado brasileiro. O Cidade de Santos publicou seu sermão junto a 

imagem em que o registra o bispo acendendo velas, veiculando o discurso do bispo ao 

rito religioso:  

 

 
 

277 Bispo diocesano revive o lava-pés. Cidade de Santos. DOPS Santos. 25 mar. 1978. Pront. n. 1421. – 

D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
278 Bispo denuncia clima de violência. Cidade de Santos. Santos, 25 mar. 1978. 1 Cad. p. 7. 
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Figura 9 – Celebração da Páscoa de 1978 

 

Na missa de Páscoa, bispo critica violência. Cidade de Santos. Santos, 27 mar. 1978. 1 Cad. p. 8. 

 

O Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Nada mais positivo. No entanto, não é possível continuar escondendo ou 

tergiversando quando se denuncia que neste país, as forças que deveriam 

prevenir o mal, reprimi-lo ou corrigi-lo, torturam pessoas, continuam a 

torturá-las, sequestraram e fizeram desaparecer criaturas indesejáveis. Os 

esquadrões da morte são realidade. Pessoas continuam, nestes dias, a ser 

presas e denunciadas sem antes poderem apresentar sua defesa. Bispos, 

padres, religiosos, enfim, a Igreja é atacada violentamente por pessoas 

altamente colocadas sem que recebam qualquer reparo de seus superiores 

[...]. A ressurreição vai acontecendo numa Igreja que se torna cada vez 

mais autêntica no testemunho concreto em favor dos injustiçados, dos 

sofredores, dos marginalizados, aos quais empresta sua voz, seu apoio, 

sua oração, sua força de aglutinação de todos os homens de consciência 

reta e coração aberto.279 

 

As palavras de d. David Picão costumavam gerar repercussão. Em março de 1978, 

o vereador santista Antônio Moreira Coelho (MDB) solicitou que o sermão do bispo 

 
 

279 Na missa de Páscoa, bispo critica violência. Cidade de Santos. Santos, 27 mar. 1978. 1 Cad. p. 8. 
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proferido na missa de Páscoa fosse transcrito para os anais do legislativo, proposição que, 

conforme a repressão declarou, foi aprovada por unanimidade pelos legisladores.280 

Nesse período, a influência de d. Paulo Evaristo Arns entre os bispos brasileiros 

fica muito evidente. No dia 06 de maio daquele ano, o cardeal realizou uma tarde de 

autógrafos na cidade, mais precisamente no Centro de Formação para Apostolado de 

Santos (CEFAS),281 para divulgar o livro Em defesa dos direitos humanos – Encontro 

com o repórter, de sua autoria. D. David Picão acompanhava o cardeal-arcebispo de São 

Paulo na ocasião.282 

Em setembro daquele ano, novamente na festa da padroeira da cidade, o prelado 

exortou contra a exclusão em missa campal celebrada nas escadarias do paço municipal, 

fazendo novamente menção aos direitos humanos:  

 

É hora de oração pelo povo, pelas várias classes e setores sociais que 

sofrem. A miséria tem massacrado o nosso povo, que não suporta mais 

tanta exclusão. Esse sistema que exclui e mata precisa acabar. Igreja, com 

sinceridade e discernimento, tem procurado colaborar para a solução de 

nossos problemas: a instrução e a formação dos indivíduos sobre seus 

direitos e deveres tem sido a nossa preocupação. Muitos de nós tem 

sofrido e já morreram por ensinar e defender os direitos humanos, que 

são direitos divinos, pois o homem é criatura feita à imagem e semelhança 

de Deus.283 

 

A partir de 1979, com o desenvolvimento do processo de abertura, a promulgação 

da lei de anistia e o declínio da tortura e das prisões políticas, as relações entre Igreja e 

Estado melhoraram de maneira gradativa, como nos lembra Gomes. As críticas 

continuaram sendo efetuadas por determinados bispos, só que, em geral, de maneira 

menos vigorosa. Com a criação do Partido dos Trabalhadores (PT) em 1980 e com os 

 
 

280 D. David Picão: Histórico Político. DOPS Santos. 29 mar. 1978. Pront. n. 1421. – D. David Picão. 

APESP. DOPS Santos. 
281 Centro de Formação para Apostolado de Santos (CEFAS) é uma casa de retiros situada no bairro do 

Jabaquara em Santos, inaugurada no ano de 1978. 
282 D. David Picão: Histórico Político. DOPS Santos. 24 abr. 1978. Pront. n. 1421. – D. David Picão. 

APESP. DOPS Santos. 
283 Para d. David, é hora de reflexão. Cidade de Santos. DOPS Santos. 09 set. 1978. Pront. n. 1421. – D. 

David Picão. APESP. DOPS Santos. 
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esforços empreendidos pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e pela Associação 

Brasileira de Imprensa (ABI), foi ficando cada vez mais evidente que a Igreja deixou de 

ser o elo que unia as esquerdas brasileiras, ainda que a CNBB se esforçasse para manter 

sua linha de atuação (GOMES, 2014, p.77).  

Uma de suas polêmicas envolveu a imprensa e a repercussão de uma declaração 

que proferiu, se deu em março de 1979, na mesma oportunidade em que concedeu 

entrevista ao A Tribuna e foi perguntado sobre a não-promoção das faculdades católicas 

ao status de universidade.  

D. David abre o jogo: fala de miséria, de política e até de violência era o sugestivo 

título da entrevista. O bispo falou sobre miséria, justiça social, política, ecologia e direitos 

humanos, temas que com frequência abordava em seus sermões. A última pergunta 

respondida por d. David, entretanto, repercutiu negativamente. Perguntado se a Igreja 

condenaria o uso da violência como meio de libertação, d. David argumentou, pautando-

se pela encíclica de Paulo VI: 

 

Em si, a violência é sempre condenada pela Igreja. Existe, entretanto, 

situações que a Igreja não apoia a violência como tal, mas apoia aquela 

determinada ação violenta que vai obter a solução de um problema. Isso 

está na encíclica Populorum Progressio, de Paulo VI, que fala justamente 

de certos movimentos de contestação, de pressão, que podem chegar 

mesmo a atitudes violentas para derrubar uma estrutura, em si, violenta. 

É claro que essa é uma situação especial que tem de ser muito 

analisada.284 

 

A defesa da utilização da força no combate a injustiça, conforme já dito 

anteriormente, não era novidade na Igreja. A Populorum Progressio, como dito 

anteriormente, se respaldava em formulações de são Tomás de Aquino, um santo 

medieval. Porém, em pleno regime militar, mesmo que impopular e em processo de 

abertura política, uma resposta favorável ao uso da violência ainda que fundamentada na 

doutrina católica, acabaria por ser mal interpretada. Tal foi a repercussão negativa da 

 
 

284 D. David abre o jogo: fala de miséria, de política e até de violência. A Tribuna. 04 mar. 1979. Pront. n. 

1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 



129 
 
 

  

resposta do bispo que, duas semanas após a entrevista, o A Tribuna publicou uma nota de 

esclarecimento assinada por d. David Picão na edição do dia 25 de março.285 

 

Figura 10 – Entrevista concedida ao A Tribuna 

 

D. David abre o jogo: fala de miséria, de política e até de violência. A Tribuna. 04 mar. 1979. DOPS 

Santos. Pront. n. 1421. - D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 

 

D. David, ocupando o cargo de presidente do Regional Sul 1 no decorrer da década 

de 1980, conforme expõe as matérias jornalísticas veiculadas pela imprensa e coletadas 

pela espionagem, prosseguiu manifestando críticas à violência, condenando o atentado à 

bomba no Riocentro286 e as perseguições empreendidas pela repressão contra clérigos no 

Estado de São Paulo.287 

 

 
 

285 Bispo esclarece entrevista. A Tribuna. Santos, 27 mar. 1978. 2 Cad. p. 3. 
286 D. David Picão espera que o IPM seja reaberto. Cidade de Santos. 04 jul. 1981. Pront. n. 8291. – Diocese 

de Santos. APESP. DOPS Santos. 
287 D. David faz denúncias. Cidade de Santos. 08 maio 1982. Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. 

DOPS Santos. 
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4.2. A Igreja mobilizada 

   

Portadoras de um arcabouço teológico que propiciou a renovação da Igreja na 

segunda metade do século XX, os discursos e as práticas dos sacerdotes desse período 

estavam, em geral, excetuando evidentemente as alas mais conservadoras, impregnados 

pelo pensamento do Vaticano II.  

A influência da Lumen Gentium,288 da Gaudium et Spes,289 da Populorum 

Progressio e da Segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano ocorrida 

em Medellín, além dos múltiplos textos que tratavam de questões sociais redigidos pela 

CNBB, permitiram a constituição de um clero que, além de preocupado em fornecer 

abertura para os leigos, estava sensibilizado com as desigualdades econômicas e sociais 

do nosso país. 

Ao longo dos séculos, foi renegado ao leigo o papel de figurante na Igreja 

Católica. Até a década de 1960, eram raros os documentos que definiam o seu espaço de 

atuação na instituição. Esse quadro mudou a partir do Vaticano II. Contudo, não 

totalmente: “Atualmente, embora a linguagem se tenha modificado e haja uma 

preocupação da Igreja em revalorizar os que não são clérigos, a situação jurídica do leigo 

continua imutável e nula a sua participação estrutural no processo de tomada de decisões” 

(ALVES, 1979, p.105).  

Posteriormente ao Vaticano II, os fiéis gozariam de uma considerável abertura, 

ainda que a instituição tenha continuado hierarquizada, com os leigos expostos aos 

 
 

288 Uma das maiores mudanças estabelecidas no Vaticano II está contida na Lumen Gentium. O documento 

institui uma mudança na eclesiologia, com a Igreja verticalista se convertendo em Igreja Povo de Deus, em 

sua categoria bíblica. O texto sintetiza o concílio, representando uma janela aberta para a sociedade 

contemporânea. A constituição prega que assim como Jesus, a Igreja deve realizar sua missão na pobreza e 

na abnegação. Afere que a instituição possui uma missão transformadora do mundo, tornando operantes os 

valores do Reino de Deus, que seriam os mesmos que inspiram a humanidade, de justiça, fraternidade e paz 

(COMPÊNDIO, 1968). 
289 Constituição conciliar que trata da função social da Igreja, segundo Victor Codina (2005), o documento 

propõe mudanças diante do mundo moderno, estabelecendo que deus e o mundo não são dois rivais e 

condenando tudo o que destrói a dignidade humana (2005, p.95). Aborda temas como explosão 

demográfica, injustiças sociais e sobre o perigo de um conflito nuclear. Propõe a eliminação das 

desigualdades econômicas e sociais e defende o direito a associação dos trabalhadores, bem como o direito 

a greve. 
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autoritarismos dos clérigos. Essa abertura permitiu um inédito dinamismo, propiciando 

determinado protagonismo aos leigos. 

Emergiram no interior da Igreja Católica, como uma resposta a modernidade, 

movimentos ancorados em setores médios urbanos, de cultura cosmopolita e 

transnacional, inseridos na modernidade ainda que críticos a ela. Conforme aponta 

Leonildo Campos (2003), os Novos Movimentos Eclesiais (NMEs), como são 

conhecidos, tais como a RCC, Foccolare, Movimento neo-catecumenal, Encontros de 

Casais com Cristo (ECC), MCC, Nova Aliança, etc, são marcados, entre outros 

elementos, pela prática de um profundo processo de conversão, negação de discursos que 

até então davam sentido à vida dos indivíduos, dogmatismo, postura ambígua quanto a 

política e redes de apoio emocional e humano (CAMPOS, 2003, p.8).  

Ao passo da criação dos NMEs, surgiram os movimentos ligados ao cristianismo 

da libertação. Após um período de muitas dificuldades para as organizações de esquerda, 

muitas delas tendo sido extintas e outras na clandestinidade, surgiu na década de 1970 

novos gêneros de movimentos sociais, que protagonizaram a luta de resistência contra o 

regime.  

Em 1968, durante retiro do clero de Santos, realizado em Barueri/SP, o bispo de 

Santos exortou sua preocupação com os leigos da diocese:  

 

Que todos nos capacitemos da urgente necessidade de integrar os leigos 

na vida de trabalho da Igreja. Não estamos na estaca zero. Mas, há muito 

a fazer. Despertá-los, torná-los conscientes, formá-los, dar-lhes 

oportunidades nos trabalhos apostólicos, ouvi-los, compreendê-los em 

suas limitações, respeitá-los e respeitar suas capacidades profissionais e 

técnicas para que eles venham a ser não meros executores, mas construam 

conosco a Igreja paroquial e diocesana.290 

 

Uma das mais importantes obras do bispo de Santos no que se refere a inserção 

do leigo e incentivo aos movimentos religiosos existentes na diocese foi a criação de uma 

sede para retiros. Em 29 de junho de 1974 foi realizada a cerimônia de lançamento da 

 
 

290 AVISOS E COMUNICADOS. Santos: Diocese de Santos, 1964-1987, p. 91. 
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pedra fundamental do Centro de Formação para o Apostolado de Santos (CEFAS), uma 

casa situada no bairro do Jabaquara, criada para acolher os movimentos católicos de 

massa da diocese.291 

A casa seria finalmente inaugurada no ano de 1978, após ampla campanha de 

arrecadação financeira, com o empenho dos vários movimentos. Assim compreendeu d. 

David: “A casa do CEFAS é o símbolo da unidade, da unidade de todos, de todos os 

movimentos, de todos os trabalhos apostólicos na vida da Igreja”.292 

No período que antecedeu o Vaticano II, já existiam na Igreja uniões, confrarias, 

irmandades, associações e apostolados leigos, além dos grupos especializados da ACB. 

No entanto, Alves declara que as organizações laicas de massas, voltadas a atividades 

rituais e devoções eram dóceis as ordens das hierarquias eclesiásticas, carentes de 

mecanismos internos, o que as diferencia dos movimentos que surgiram posteriormente 

(1979, p.106).  

Conforme Mainwaring afirma, mesmo nos grupos especializados da ACB, que 

representaram um progresso no que diz respeito a autonomia dos leigos, o papel do 

assistente eclesiástico era notável, exercendo, por vezes, autoridade moral, intelectual e 

administrativa, tolhendo a autonomia do movimento. 

Movimento mais intimamente vinculado ao cristianismo da libertação e as regiões 

socialmente vulneráveis, são raros os registros da espionagem referentes a atuação das 

CEBs na Baixada Santista durante o período. Em dezembro de 1983, a articulação das 

CEBs na região foi apontada como um fenômeno recente.  

Conforme matéria do Cidade de Santos,293 os bairros da Vila Margarida, Jóquei 

Clube, Jardim Rio Branco, Humaitá, Parque das Bandeiras e Samaritá em São Vicente, 

Vila Zilda e Vila Baiana no Guarujá e Vila Parisi em Cubatão, eram as localidades que 

continham células do movimento, sendo o Morro do São Bento identificado como único 

bairro de Santos com CEB.  

 
 

291 Casa de retiros: cerimônia hoje. A Tribuna. 29 jun. 1974. Pront. n. 8291. – Diocese de Santos. APESP. 

DOPS Santos. 
292 AVISOS E COMUNICADOS. Santos: Diocese de Santos, 1964-1987, p.180. 
293 Relatório Reynaldão, mais um golpe. Cidade de Santos. 27 dez. 1983. Pront. n. 8291 – Diocese de 

Santos. APESP. DOPS Santos. 
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Trata-se de um segmento com maior penetração em nas favelas e nos bairros com 

maior vulnerabilidade social. A liderança na articulação das CEBs em zonas marginais 

da Baixada Santista pertenceu principalmente à religiosa ir. Dolores Muniz Junqueira, 

reconhecida regionalmente por suas obras sociais.294  

Löwy declara em sua pesquisa que muitos teólogos da libertação criticam a 

tendência basista de parcela dos membros das CEBs. Essa tendência condiciona o 

movimento ao ritmo lento de organização, levando algumas comunidades ao localismo, 

ao baixo nível de politização e a determinada desconfiança de intelectuais (2000, p.148). 

Esse elemento possivelmente justifique a ausência das CEBs em relatórios da espionagem 

e em matérias publicadas pela imprensa. 

Ao final do regime, aos poucos, surgiram em Santos os movimentos e 

organizações que marcaram a resistência democrática, frequentemente vinculados a 

Igreja. Em 1980, foi fundado o Centro de Defesa dos Direitos Humanos do Boqueirão, 

sediado na paróquia Senhor dos Passos, presidido por Alcindo Gonçalves e incentivado 

pelo padre espanhol Javier Mateo Arana, que em suas atividades, contava com a 

participação recorrente do ex-prefeito Esmeraldo Tarquínio, de professores universitários 

e do bispo diocesano, d. David Picão.295 Na carta, declarava a comissão provisória de 

formação do centro:  

 

Originamo-nos na paróquia dos Passos, no bairro do Boqueirão. Ali é a 

base de nossa ação, o ponto de nossos encontros e reuniões. Não somos, 

porém, um órgão da Igreja, mas sim um grupo que está nascendo ao lado 

da Igreja. Estamos abertos à participação de todos, católicos ou não, 

 
 

294 A espanhola Maria Muniz Junqueira Dolores (1927-2008) nasceu na cidade de Gijón, principado de 

Astúrias, ingressando na Congregação Maria Imaculada, onde fez votos perpétuos em 1948. Na década de 

1950 foi para França e Inglaterra, onde passou a cursar medicina, não tendo concluído o curso. De Londres, 

veio para o Brasil, como religiosa das Filhas de Maria Imaculada. Em 1967, trabalhou em São Paulo e, 

depois, na Baixada Santista, convidada por d. David Picão. A religiosa se tornou a principal referência das 

CEBs na diocese de Santos. Atuou nas favelas e nos diques de São Vicente e Guarujá, sendo marcadamente 

articuladora da implantação de escolas profissionalizantes e de equipamentos públicos diversos em cada 

uma das comunidades socialmente vulneráveis por onde se estabeleceu. Laureada no Brasil e no exterior 

por suas obras sociais. Cf. Disponível em: <https://www.jornalvicentino.com.br/personalidades/irma-

dolores/>. Acesso em: 21 out. 2021. 
295 Ato público de solidariedade ao Líbano. CPA/I-6. 23 jun. 1982. Pront. n. 11263. – Centro de Defesa dos 

Direitos Humanos - Núcleo do Boqueirão - Santos. APESP. DOPS Santos. 
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moradores do bairro ou não, que se sintam interessados na luta pela 

defesa e valorização do ser humano.296 

 

O Centro de Defesa dos Direitos Humanos – Núcleo Boqueirão foi criado à 

exemplo do Centro Santo Dias de Direitos Humanos da arquidiocese de São Paulo. Mais 

uma vez, podemos observar as atividades da arquidiocese de São Paulo reverberando em 

Santos.  

Em Cubatão, a Pastoral Operária (PO), criada em 1978 e atuante na cidade devido 

ao polo industrial, era ao final da década de 1970 assessorada pelos padres Nivaldo 

Vicente dos Santos e José Porfírio de Deus Filho.297 Em 03 de fevereiro de 1980, 

juntamente com a Pastoral da Juventude do Brasil (PJB), a Pastoral Operária realizou 

missa na Vila Fátima, em São Vicente. Os agentes da DOPS Santos estiveram presentes, 

redigindo posteriormente um relatório.298 A celebração eucarística, na presença de 

aproximadamente 250 pessoas, se deu em memória de Santo Dias299 e contou com a 

presença de agentes de pastorais e sindicalistas. 

A organização católica em Santos que mais revigorou os movimentos populares 

no final da década de 1970, foi a Pastoral da Juventude do Brasil (PJB), articulada, em 

geral, por jovens com penetração nos movimentos estudantis e na militância partidária. 

Com o revigoramento dos movimentos sociais em todo o país, o movimento estudantil na 

Baixada Santista foi impactado. A movimentação empreendida pela PJB em Santos, que 

 
 

296 Centro de Defesa dos Direitos Humanos - Núcleo do Boqueirão/Santos. A comissão provisória de 

formação do Centro de Defesa dos Direitos Humanos - Núcleo do Boqueirão/Santos. 02 jul. 1980. Pront. 

n. 11263. - Centro de Defesa dos Direitos Humanos - Núcleo do Boqueirão - Santos. APESP. DOPS Santos. 
297 Movimento Religioso - Ativista da Esquerda Clerical. 27 maio 1982. Inf. 087/02-1982. 21º BPM/I. 

Pront. n. 8291. – Diocese de Santos. APESP. DOPS Santos. 
298 Missa da Pastoral da Juventude e Pastoral Operária. 04 fev. 1980. Pront. 8291 – Diocese de Santos. 

APESP. DOPS Santos. 
299 Santo Dias da Silva (1942-1979) era natural de Terra Roxa/SP, onde trabalhava como lavrador. Por 

reivindicar melhores condições de trabalho, foi expulso de suas terras ao lado de seus familiares no ano de 

1962, indo morar em São Paulo, residindo na Zona Sul da capital. Trabalhando como operário metalúrgico, 

se consagrou como uma prestigiada liderança sindical, integrando a Pastoral Operária da capital paulista. 

Santo Dias foi executado com um tiro na barriga disparado pela polícia militar no dia 30 de outubro de 

1979, durante a realização de um piquete de greve em frente à fábrica Silvânia, gerando comoção nacional. 

Seu velório se consolidou como um grande ato político, sendo realizado na Igreja da Consolação, com a 

participação de milhares de pessoas. No dia seguinte, a cerimônia de encomendação do corpo foi realizada 

após uma grande marcha até a Praça da Sé. Cf. Disponível em: 

<https://memoriasdaditadura.org.br/biografias-da-resistencia/santo-dias/>. Acesso em 11 out. 2021. 
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contava com a participação e apoio de leigos adultos de outros movimentos e pastorais, 

contando ainda com o apoio público do próprio bispo, deu ao seguimento de juventude 

determinada notoriedade regional. 

Assessorada pelo jesuíta pe. Milton Paulo de Lacerda e ao final da década de 1970 

impregnada pelo cristianismo da libertação, a PJB na cidade estimulou a formação de 

lideranças que atuaram junto aos movimentos sociais, militando em Santos pela defesa 

da anistia e pelo restabelecimento da autonomia política da cidade. As primeiras 

articulações na diocese tiveram início com pe. Lacerda ainda em 1969, que já havia 

trabalhado com juventude ao exercer seu ministério sacerdotal na capital paulista. 

Conforme referenda matéria jornalística do Cidade de Santos, em 02 de outubro daquele 

ano, um encontro com o apoio do Serra Clube de Santos, contando com participantes de 

diversas paróquias, foi considerado o marco inicial dos trabalhos com juventude na 

diocese.300 

O segmento teve início com encontros que acolhiam, de modo geral, jovens 

universitários e secundaristas das escolas confessionais da cidade. Uma nota publicada 

no A Tribuna em 1972 revela a realização de um retiro anual de formação destinado a 

jovens universitários, realizado no antigo seminário diocesano localizado em São 

Vicente, organizado pelo secretariado diocesano de juventude em parceria com adultos 

que integravam a CODOP.301  

Entre os anos de 1973 e 1978, os documentos da espionagem demonstram que era 

anualmente organizado nos meses de julho o Festival Intercomunitário de Música Popular 

Brasileira (FICO), promovido pelo secretariado diocesano de juventude, com a 

participação dos grupos das diferentes paróquias.302 Assim declarou o informe emitido 

pelo 6º BPM/I em julho de 1974: 

 

Entre os dias 22 e 26 do corrente, será levado a cabo em lugar ainda a ser 

determinado o II Festival Intercomunitário da Juventude da Diocese de 

 
 

300 Mostra da pastoral reúne 22 jovens. Cidade de Santos. 06 jul. 1979. Santos, 06 jul. 1979. p. 10. 
301 Encontro de jovens. A Tribuna. DOPS Santos. 23 abr. 1972. Pront. 8291 – Diocese de Santos. APESP. 

DOPS Santos. 
302 Festival Intercomunitário de Música Popular Brasileira (FICO). Infe. 203/78. 26 jun. 1978. Pront. 2499. 

– Secretariado Diocesano de Juventude. APESP. DOPS Santos. 
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Santos. Referido festival reunirá grande número de estudantes das 

diversas faculdades da Baixada, sendo, portanto, de todo interesse 

acompanhar o desenrolar do mesmo.303 

 

Naquele mesmo mês, o assessor eclesiástico Milton Lacerda declarou os 

principais objetivos da PJB: “Estamos construindo um processo de pedagogia da 

juventude, que é bem diferente dos encontros de impacto que são feitos em toda parte”.304 

A diferenciação feita pelo padre jesuíta contrapõe a PJB e os NMEs, enfatizando o seu 

foco na formação dos jovens. 

Nos anos de 1973 e 1976, ocorreram os dois primeiros encontros nacionais da 

PJB, realizados no Rio de Janeiro/RJ. Conforme afirma o jornalista Rogério Oliveira 

(2002), esses primeiros encontros não foram tão significativos, devido à falta de regionais 

da CNBB com trabalhos pastorais organizados (2002, p.30). O sociólogo Flávio Munhoz 

Sofiati (2012) afirma que somente em 1978, no 3º Encontro Nacional sediado em 

Brasília/DF, numa conjuntura de desenvolvimento do trabalho com juventude no 

catolicismo, o processo desencadeado pelo cristianismo da libertação reverberou na PJB, 

que ao final da década de 1970 e durante a de 1980, se consolidou “enquanto setor católico 

presente no processo de articulação dos movimentos sociais, portanto, inserido no 

contexto da Igreja Popular” (2012, p.69). Hilário Dick declara que a PJB foi a herdeira 

direta do legado da ACB, tendo adotado o método ver-julgar-agir, entre outros elementos 

(DICK, 1999, p.20).   

Em 08 de setembro de 1977, a repressão manifestou apreensão, afirmando que o 

departamento jovem da cúria diocesana estaria naquele momento desenvolvendo intensas 

atividades, promovendo diversos encontros e retiros no CEFAS. Ao longo do relatório, 

menciona os grupos de base Condor, da paróquia Jesus Crucificado, CONCAR da 

 
 

303 Festival Intercomunitário de Música Popular Brasileira (FICO). Infe. 6.019. 6º BPM/I. 18 jul, 1974. 

Pront. 2499 – Secretariado Diocesano de Juventude. APESP. DOPS Santos. 
304 Secretariado da juventude está pedindo colaboração. A Tribuna. 14 jun. 1974. Pront. 2499. – 

Secretariado Diocesano de Juventude. APESP. DOPS Santos. 
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paróquia Nossa Senhora do Carmo, JUPE da paróquia do Embaré e JUFRA, situado na 

paróquia Santo Antônio do Valongo.305 

No dia 28 de março de 1978, foi realizada uma missa em memória dos estudantes 

Edson Luiz de Lima Souto e Alexandre Vannucchi Leme, assassinados pela repressão 

respectivamente em 28 de março de 1968 e 17 de março de 1973. A missa ocorreu na 

paróquia Sagrado Coração de Maria, no bairro da Vila Mathias, para um público 

aproximado de cem pessoas, em sua maioria estudantes das faculdades católicas. A 

celebração foi presidida pelo pe. Milton Lacerda, assessor eclesiástico da PJB. Ao final 

da missa, pe. Lacerda orientou que os presentes deixassem a paróquia de dois em dois. 

Na oportunidade, foram confeccionados faixas e cartazes, com dizeres em forma de 

protesto.306  

Com o tempo, os animadores de jovens se multiplicaram pela diocese. Em uma 

noite de quarta-feira, em 21 de outubro de 1978, Edmur Mesquita de Oliveira,307 ex-

seminarista e frequentador da paróquia São Paulo Apóstolo, foi eleito aos vinte e quatro 

anos o primeiro jovem presidente do secretariado de juventude. A reunião que elegeu 

Edmur Mesquita como presidente contou com a presença de sessenta e oito jovens, de 

diversas paróquias da cidade e de outras regiões da diocese. Estudante do curso de direito 

e nascido em 1954, Edmur iniciou ali a sua vida pública. Até então, conforme relata o A 

Tribuna ao noticiar o resultado da votação, a coordenação da juventude na diocese de 

Santos era exercida por um adulto, indicado pela Comissão Diocesana de Pastoral 

Familiar (CODIPAF).308 Nacionalmente, a decisão de que a PJB seria coordenada e 

articulada por jovens em todos os níveis só se consolidou em 1983, após a realização do 

4º Encontro Nacional (SOFIATI, 2012, p.70).  

Com o avanço do processo de abertura e com o primeiro jovem coordenando o 

secretariado de juventude entre os anos de 1979 e 1980, a PJB adotou um discurso 

 
 

305 Incrementação de movimentos jovens – católicos e outros. CPA-I/6. 08 set. 1977. Pront. 8291 – Diocese 

de Santos. APESP. DOPS Santos. 
306 Milton Paulo de Lacerda. DOPS Santos. 29 mar. 1978. Pront. 4413 – Milton Paulo de Lacerda. APESP. 

DOPS Santos. 
307 Nascido na cidade de São Paulo/SP em 17 de maio de 1954, Edmur Mesquita de Oliveira foi eleito o 

vereador mais votado de Santos pelo PMDB em 1982. Foi eleito deputado estadual pelo PSDB em duas 

oportunidades, na 14ª e na 15ª legislatura. Cf. Disponível em: 

<https://www.al.sp.gov.br/deputado/?matricula=300358>. Acesso em: 26 out. 2021.  
308 Pastoral jovem elege os seus coordenadores. A Tribuna. Santos, 21 out. 1978. p. 11. 
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profundamente crítico ao governo vigente e ao sistema econômico. A repressão registra 

a realização de atividades de massa articuladas pelo movimento nesse período, tais como 

exposições artísticas e festivais de música. O destaque, no entanto, se dá pelas atividades 

de cunho sociopolítico, com críticas ao sistema econômico e defesa dos direitos humanos. 

Em 1980, a coordenação do movimento declarou à imprensa que a PJB em Santos 

congregava aproximadamente 500 jovens, espalhados pela diocese.309 

No ano de 1978, d. David se demonstrou mais participativo das atividades 

convocadas pelas entidades da sociedade civil organizada. Em fevereiro, o bispo 

manifestou apoio à Campanha Pró-Anistia na Baixada Santista, que vinha sendo 

promovida pela CJP/SP: “Se a Igreja luta para que seja concedida uma pátria de judeus, 

tem também obrigação de lutar para que os banidos do país possam retornar ao lar”.310 A 

Comissão da Baixada Santista pela Anistia foi eleita no dia 18 de abril, tendo o padre 

Joaquim Leite, representante do bispo, como um dos encarregados de redigir o manifesto 

de sua criação.311 

Apesar de seus pronunciamentos, d. David era acusado de omissão por não 

participar diretamente das reuniões promovidas pela comissão. O bispo enviava apenas 

representantes. Ao ser confrontado sobre o assunto em março de 1979, o prelado 

exprimiu: “Reconheço que a minha presença é importante e, futuramente, desde que tenha 

tempo, voltarei a participar diretamente dos trabalhos pela anistia”.312  

Em 09 de junho de 1978, o prelado participou de reunião realizada no auditório 

do Colégio São José, proferindo pronunciamento e compondo a mesa coordenadora dos 

trabalhos.313 Ainda que o ímpeto do regime nesse período já não fosse mais o mesmo e 

que sua atuação fosse discreta, o bispo sofreu ataques por se posicionar em favor da 

anistia dos perseguidos políticos. 

 
 

309 Pastoral da Juventude pede o fim das injustiças. A Tribuna. 28 dez. 1980. Pront. 8291 – Diocese de 

Santos. APESP. DOPS Santos. 
310 Bispo apoia campanha pró-exilados. Cidade de Santos. Santos, 12 fev. 1978. 1 Cad. p. 7. 
311 D. David Picão: Histórico Político. DOPS Santos. 24 abr. 1978. Pront. n. 1421. – D. David Picão. 

APESP. DOPS Santos. 
312 D. David abre o jogo: fala de miséria, de política e até de violência. A Tribuna. 04 mar. 1979. Pront. n. 

1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
313 D. David Picão: Histórico Político. DOPS Santos. 12 jun. 1978. Pront. n. 1421. – D. David Picão. 

APESP. DOPS Santos. 
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Ao final de março de 1979, a repressão afere que o bispo teria se reunido com 

membros do movimento estudantil e sindicalistas. Na ocasião, os integrantes dos 

movimentos sociais teriam solicitado o apoio de d. David ao movimento grevista do ABC, 

tendo o prelado respondido negativamente ao pedido, conforme declarou a repressão.314  

Entretanto, o A Tribuna registrou que dias depois, em 13 de abril, durante a 

cerimônia litúrgica da Paixão de Cristo realizada na catedral diocesana, o prelado se 

manifestou favorável as greves de maneira enfática: 

 

Figura 11 – Bispo manifestando apoio à greve 

 

Bispo defende com firmeza as greves e a justiça social. A Tribuna. 13 abr. 1979. Pront. n. 1421. - D. 

David Picão. APESP. DOPS Santos. 

 

Estamos vivendo situações difíceis, não só aqui, mas no mundo inteiro. 

O vegetal ao menos tem clorofila, mas há muita gente que não tem mais 

cor e há muitos homens esquecendo-se por completo, de qualquer lei, 

para se manterem no poder, no poder de mandarem mais e mais ainda. A 

greve é justa, sempre, porque a greve é um protesto e a causa é que pode 

ser analisada, se ela é justa ou não. Há muita gente ganhando menos do 

que um salário mínimo, enquanto outros possuem muito. Há um mês 

assistimos às greves, estamos caminhando para a democracia, mas não 

 
 

314 D. David Picão: Histórico Político. DOPS Santos. 02 abr. 1979. Pront. n. 1421. – D. David Picão. 

APESP. DOPS Santos. 
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vai ser fácil. Jesus ensinou o caminho, mas há dois mil anos estamos 

repetindo os mesmos erros.315 

 

O sermão foi veiculado pela imprensa ao lado de uma imagem em que o bispo foi 

registrado gesticulando de maneira professoral. Em 26 de abril, o prelado também 

manifestou apoio público ao movimento grevista promovido pelos professores estaduais, 

que no período, paralisaram as aulas na Baixada Santista e no restante do Estado de São 

Paulo. No dia 11 de maio, foi realizada na paróquia Senhor dos Passos uma vigília, 

promovida pela categoria, sendo o prelado convidado para palestrar.316  

Do mesmo modo que manifestou apoio ao movimento grevista do ABC, dos 

professores e a campanha pró-anistia, o bispo também se fez presente na defesa do resgate 

da autonomia política da cidade, pauta que mobilizou diversos setores da sociedade 

santista. Desde 1969, após a cidade ser declarada área de segurança nacional, a população 

se viu impedida de eleger seus mandatários. Os prefeitos eram todos nomeados pelo 

regime. Conforme relata a espionagem, o prelado participou de ato na Praça Mauá em 05 

de março de 1982, sendo um dos oradores.317
 

Em março de 1979, durante entrevista, o bispo de Santos já havia manifestado 

publicamente sua posição: “Eu não entendo como possamos ter, ou continuar a ter, ainda, 

cidades onde não pode haver eleições diretas para prefeitos, estados onde não pode haver 

eleições para governadores. Numa palavra: sou por eleições diretas”.318 

Conforme enfatiza Dayane Santos Araujo (2013), autora da dissertação de 

mestrado A luta pela autonomia política de Santos: da caravana de Leonardo Roitmann 

à posse de Oswaldo Justo (1983-1984) (2013), a autonomia política de Santos contagiou 

de tal maneira a sociedade santista que todos os vereadores da cidade, mesmo os mais 

conservadores, passaram a defendê-la, até mesmo como um meio de não perder votos.  

 

 
 

315 Bispo defende com firmeza as greves e a justiça social. A Tribuna. 13 abr. 1979. Pront. n. 1421. – D. 

David Picão. APESP. DOPS Santos. 
316 D. David apoia os professores. Cidade de Santos. Santos, 26 abr. 1979. 1 Cad. p. 10. 
317 D. David Picão: Histórico Político. DOPS Santos. 08 mar. 1982. Pront. n. 1421. – D. David Picão. 

APESP. DOPS Santos. 
318 D. David abre o jogo: fala de miséria, de política e até de violência. 04 mar. 1979. A Tribuna. DOPS 

Santos. Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
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Figura 12 – Cajá e integrantes da PJB na redação Cidade de Santos 

 

Cajá sugere mobilização pela anistia. Cidade de Santos. 20 jul. 1979. Pront. 8291 – Diocese de Santos. 

APESP. DOPS Santos. 

  

No ano de 1979, a PJB da diocese de Santos iniciou uma série de palestras que 

contaram com a presença de convidados notáveis, recebendo a adesão de padres e leigos 

de outros movimentos e o apoio entusiasmado do bispo diocesano. No dia 19 de julho de 

1979, um ato público em defesa de dos direitos humanos foi convocado pela PJB em 

parceria com o MCC, sendo realizado na sede do Sindicato dos Empregados na 

Administração Portuária de Santos.319 A atividade contou com a presença de Edival 

Nunes da Silva, o Cajá, militante do movimento estudantil e integrante da PJB da 

arquidiocese de Olinda e Recife. 

No ano de 1978, estando como aluno da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), Cajá fora sequestrado, torturado e detido duas vezes, completando um ano preso 

em uma solitária pelo DOI-CODI, sendo processado sob a acusação de tentar rearticular 

o Partido Comunista Revolucionário (PCR). O episódio gerou uma enfática denúncia 

 
 

319 Ato público com a participação de Edival Nunes da Silva, o Cajá. DOPS Santos. 20 jul. 1979. Pront. 

8291. – Diocese de Santos. APESP. DOPS Santos. 
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pública da parte de d. Hélder Câmara, sensibilizando diversos seguimentos da sociedade, 

especialmente os movimentos estudantis, que decretaram greve nacional, gerando ampla 

repercussão.320 

Na mesa mediada por Edmur Mesquita, estavam entre outros nomes, d. David 

Picão, o então deputado estadual Antônio Rubens Lara do PMDB e o advogado Bento 

Ricardo Cochs de Pinho, representando o MCC. O ato contou com a presença de 

lideranças estudantis, políticas e religiosas, entre elas, pe. Javier Arana e integrantes da 

CODIPAF.321 

A adesão de diferentes clérigos, pastorais e movimentos religiosos da diocese ao 

ato evidencia o novo momento vivenciado no país e o apoio que a Igreja em Santos 

naquele período prestava a esse teor de atividade. A presença do bispo diocesano reforça 

essa concepção. A satisfação de d. David Picão pela PJB era pública e notória. Em 10 de 

outubro de 1981, ao falar da crise sacerdotal que ocasionou o fechamento do seminário 

diocesano, o prelado citou que, em virtude da atuação da PJB, o número de interessados 

pelo sacerdócio vinha aumentando.322 

Apesar de tecer críticas ao MCC e seu viés conservador, Alves revela em sua 

análise a existência de um pluralismo no movimento: “A utilização dos cursilhos pelos 

progressistas poderia indicar um certo pluralismo no interior do movimento. Este 

pluralismo existe realmente, tanto no Brasil como em todos os outros países da América 

Latina” (1979, p.118).  

Em determinadas dioceses, a chamada escola de dirigentes, que reunia um grupo 

seleto de cursilhistas, foi explorada por assessores eclesiásticos reformistas e 

progressistas. Determinados cursilhistas que participavam do retiro eram promovidos ao 

cargo de dirigentes do movimento, frequentando novas atividades. Em Santos, por 

intermédio do pe. Javier Mateo Arana, padre espanhol de origem basca que, conforme o 

registrado em informação, sucedeu a Pestana no cargo de assessor eclesiástico do 

 
 

320 Disponível em: <https://www.folhape.com.br/colunistas/blogdafolha/encontro-vai-relembrar-40-anos-

de-prisao-de-caja/6318/>. Acesso em 17 out. 2021. 
321 Ato público com a participação de Edival Nunes da Silva, o Cajá. DOPS Santos. 20 jul. 1979. Pront. 

8291. – Diocese de Santos. APESP. DOPS Santos. 
322 Mais interesse pelo sacerdócio. Cidade de Santos. 10 out. 1981. Pront. 8291. – Diocese de Santos. 

APESP. DOPS Santos. 
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movimento em 1972,323 esse formato permitiu que integrantes do MDB palestrassem para 

dezenas de ouvintes, o que intrigou a repressão em 1976.324 Dessa forma, o MCC em 

Santos foi marcado ao final da ditadura militar, por manter diálogo e realizar atividades 

junto às pastorais ligadas aos movimentos populares.  

A comunidade de informações de Santos realizava reuniões periódicas durante a 

década de 1970, onde as movimentações políticas dos vigiados eram avaliadas e debatidas 

pelos agentes da repressão. Em setembro de 1979, reconhecendo o papel desempenhado 

pelo bispo e pela PJB em Santos, afirmou relatório: “Tem havido destaque na atuação de 

Edmur Mesquita de Oliveira, presidente da PJB, o qual fez pronunciamento violento no 

ato público pela anistia, realizado na Praça Mauá em Santos, no dia 14 de agosto. Também 

d. David Picão tem se manifestado sobre diversos assuntos”.325 

Em 1979, a Igreja no continente foi impactada pela Terceira Conferência Geral do 

episcopado latino-americano, realizada no início do ano em Puebla de Los Angeles, no 

México. Inaugurada pelo papa João Paulo II, ainda que a posição de uma corrente 

reformista e moderada tenha prevalecido (LÖWY, 2000, p.66), a conferência concedeu 

novo vigor ao que se cunhou de opção preferencial pelos pobres. Esse novo vigor 

enfatizado pela conferência episcopal realizada no México pode ser observado no 

discurso de d. David nos anos posteriores, durante o início da década de 1980, através dos 

jornais que transcreviam os seus sermões em missas. Por ocasião da conferência de 

Puebla, em 25 de setembro de 1979, foi realizada uma reunião com cerca de cem pessoas 

no CEFAS, entre clérigos e leigos, para decidir a ação Pastoral pós-Puebla. Uma atividade 

que marcou o esforço da diocese em acolher os apontamentos de Puebla e de dar voz e 

espaço aos leigos.326 

Nos dias 04 e 05 de dezembro de 1979, a PJB encerrou o ano realizando palestras 

no auditório do Colégio Stella Maris, recebendo o coordenador do Centro de Defesa dos 

 
 

323 Entrega do troféu Tribuna Livre. Inf. 230. DOPS Santos/DEREX. 24 abr. 1972. Pront. n. 1421. – D. 

David Picão. APESP. DOPS Santos. 
324 Pe. Javier Mateo Arana: Ficha de Personalidade do Clero. 2º Ex. 12 ago.1976. Pront. n. 1421. – D. 

David Picão. APESP. DOPS Santos. 
325 Reunião da CIS - Comunidade de Informações de Santos. CPA/1/6. 19 set. 1979. Pront. n. 4093. – 

Comunidade de Informações de Santos. APESP. DOPS Santos. 
326 Trabalho da Pastoral para a CNBB. DOPS Santos. 16 nov. 1979. Pront. n. 8291. – Diocese de Santos. 

APESP. DOPS Santos. 
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Direitos Humanos de São Miguel Paulista, pe. Carlos Strabelli da arquidiocese de São 

Paulo e o então senador e futuro presidente da república, Fernando Henrique Cardoso. O 

primeiro, versou sobre os direitos humanos, enquanto o segundo abordou as correntes 

políticas existentes no Brasil para uma plateia de aproximadamente cinquenta pessoas, 

entre estudantes, sindicalistas e agentes de pastorais.327  

 

Figura 13 – D. Pedro Casaldáliga em Santos 

 

De novo, d. Pedro defende os posseiros. Cidade de Santos. 19 fev. 1980. Pront. 8291 – Diocese de 

Santos. APESP. DOPS Santos. 

 

Em 1980, a PJB juntamente com o MCC trouxe para palestrar na diocese d. Pedro 

Casaldáliga. O bispo foi ouvido por aproximadamente quinhentas pessoas presentes na 

paróquia Senhor dos Passos em fevereiro.328 No mês de abril, d. Paulo Evaristo Arns 

palestrou no Colégio São José para um público de aproximadamente oitocentas 

 
 

327 Pastoral da Juventude promove palestras. Inf. CPA16-514/2-123-79. Corpo de Praças da Armada. 11 

dez. 1979. Pront. 8291. – Diocese de Santos. APESP. DOPS Santos. 
328 De novo, d. Pedro defende posseiros. Cidade de Santos. 19 fev. 1980. Pront. 8291. – Diocese de Santos. 

APESP. DOPS Santos 
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pessoas.329 Tais atividades foram fartamente veiculadas na imprensa e receberam a adesão 

do bispo, do clero e de políticos da região. 

 

Figura 14 – Entrevista concedida por Edmur Mesquita ao A Tribuna 

 

Pastoral da Juventude pede o fim das injustiças. A Tribuna. 28 dez. 1980. Pront. 8291 – Diocese de 

Santos. APESP. DOPS Santos. 

 

A coordenação da PJB de Santos emitiu um documento em dezembro de 1980 ao 

final do biênio que teve Edmur como presidente da organização. No decorrer do 

documento, a coordenação da PJB se envaideceu de ter em Santos, aquela que era uma 

das pastorais mais bem estruturadas do Estado de São Paulo. E prosseguiu: “É impossível 

se calar diante dos acontecimentos que nos afetam como cristãos e como brasileiros. Calar 

seria consentir, seria compactuar com a injustiça, com o abuso do poder, oriundo da 

famigerada ideologia de segurança nacional.”330 No mesmo ano, pe. Milton Lacerda 

 
 

329 D. Paulo Evaristo Arns. DOPS Santos. 14 abr. 1980. Pront. 8291 – Diocese de Santos. APESP. DOPS 

Santos. 
330 Pastoral da Juventude pede o fim das injustiças. A Tribuna. 28 dez. 1980. Pront. 8291. – Diocese de 

Santos. APESP. DOPS Santos. 
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também deixou a assessoria eclesiástica do movimento, dando lugar ao pe. Ayrton 

Blumer.331 

Avaliando os relatórios, informes e recortes de jornais do período, fica evidente a 

rápida ascensão de Edmur e um dado tom personalista presente nas matérias jornalísticas. 

O militante respondia sempre em nome da PJB na cidade, vinculando o seu nome a 

organização. Fica evidente, também, a presença de representantes do PMDB nas 

atividades. Essa projeção contribuiu para que Edmur fosse eleito o vereador santista mais 

bem votado das eleições de 1982.332 Antes de ingressar na câmara de Santos, porém, 

Edmur acumulou diversos cargos e se consolidou como uma liderança dos movimentos 

sociais para além da PJB. 

Em novembro de 1979, Edmur foi eleito 1º secretário da diretoria executiva do 

departamento jovem do MDB de Santos. Em 1981, sagrou-se presidente do diretório 

acadêmico Alexandre de Gusmão, pertencente a Faculdade Católica de Direito de Santos, 

ao passo em que foi eleito no mesmo ano para a função de diretor jurídico no Centro dos 

Estudantes de Santos (CES). Nesse entremeio, participou ativamente das campanhas pela 

anistia em 1979 e pela retomada da autonomia política da cidade.333 

Em 31 de março de 1982, d. David Picão destituiu a comissão da PJB de Santos. 

A alegação dada a imprensa foi a realização de uma assembleia sem a presença de uma 

autoridade eclesiástica.334 Entretanto, a eleição de Edmur demonstrava a nova etapa que 

a Igreja e o país viviam naquele período.   

 

 

 

 
 

331 Padre Blumer, novo coordenador da Pastoral. Cidade de Santos. 24 out. 1980. Pront. 8291. – Diocese 

de Santos. APESP. DOPS Santos. 
332 Edmur Mesquita de Oliveira. DOPS Santos 08 dez. 1982. Pront. 11199. – Edmur Mesquita de 

Oliveira. APESP. DOPS Santos. 
333 Edmur Mesquita de Oliveira. DOPS Santos. 26 jun. 1980. Pront. 11199. – Edmur Mesquita de 

Oliveira. APESP. DOPS Santos. 
334 D. David desautoriza comissão da pastoral. A Tribuna. 31 mar. 1982. Pront. 8291. – Diocese de 

Santos. APESP. DOPS Santos. 
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4.3. Bispo vermelho? 

 

Um importante elemento que justifica um dado esquecimento de seu nome ao se 

tratar de bispos progressistas ou perseguidos pela ditadura, se dá em função da sua 

trajetória não linear, além do seu perfil austero e disciplinador, que pode ser explicado 

por sua formação tridentina. Apesar do contundente discurso crítico e do denso material 

coletado pela espionagem a seu respeito, d. David foi ao longo de toda a vida, um bispo 

moralmente conservador e bastante severo com seus subordinados. Nos registros da 

espionagem, abundam relatos de desavenças com religiosos – tais como mons. Manoel 

Pestana, José Cardoso, Waldemar Valle Martins, Mons. Crescenti, Heládio Alvarez, 

Paulo Horneaux,335 etc –, de conflitos com professores universitários – como quando 

demitiu o professor de direito Carlos Pacheco Cyrillo em janeiro de 1979, gerando carta 

de repúdio do corpo docente e repercussão na imprensa336 –, bem como desavenças com 

discentes das faculdades católicas.  

Em maio de 1977, em um período de rearticulação dos movimentos estudantis, 

momento esse em que manifestações públicas eram convocadas em todo o país, o então 

bispo determinou a proibição de manifestações políticas por parte dos estudantes das 

faculdades católicas, o que foi considerado um gesto autoritário, gerando repúdio dos 

diretórios acadêmicos, das faculdades de arquitetura e de comunicação, que emitiram 

carta aberta como forma de protesto.337 Aliás, a relação entre os clérigos vinculados as 

faculdades católicas e os estudantes, nem sempre era a mais amistosa. Frequentemente, 

especialmente com o revigoramento dos movimentos populares em todo o país ao final 

da década de 1970, os padres e o próprio bispo eram vítimas de protestos, acusados de 

autoritários, inculpados pelas condições físicas dos edifícios, por questões de caráter 

pedagógico, por mudanças na burocracia interna das faculdades, pelos aumentos das 

tarifas de anuidade e mensalidade, etc.  

 
 

335 Pe. Paulo Horneaux de Moura: Ficha de Personalidade do Clero. PB n. 657/71-D. 2º Ex. 03 nov.1971. 

Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
336 Cyrillo destituído da Facudade de Direito. A Tribuna. Santos, 13 jan. 1979. 1 Cad. p. 10. 
337 D. David Picão: Histórico Político. DOPS Santos. 24 maio 1977. Pront. n. 1421. – D. David Picão. 

APESP. DOPS Santos. 
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Em 28 de agosto de 1976, por exemplo, um grupo de estudantes da Faculdade 

Católica de Direito, contrários a decisão da mantenedoura que pretendeu ingressar com 

processo no Conselho Federal de Educação para transformar as faculdades católicas em 

universidade, realizou um protesto com direito a enterro simbólico do pe. Américo 

Soares, então diretor-geral da Sociedade Visconde São Leopoldo.338 Em março do mesmo 

ano, houve protestos contra o reajuste no valor das mensalidades.339 Protestos e 

manifestações contrárias aos reajustes no valor da mensalidade e da anuidade também são 

registrados nos anos de 1974,340 1977,341 1978,342 1979343 e 1980.344 Em dezembro de 

1978, por exemplo, na manifestação contrária ao aumento de 4% no valor da mensalidade, 

d. David foi acusado de não se abrir para o diálogo com os diretórios acadêmicos.345  

A formação tridentina era responsável por dar luz a clérigos autoritários, como 

destaca Serbin, apreciadores da obediência hierárquica. Apesar da adesão de d. David aos 

ditos novos ventos conciliares, sua formação e ordenação se deram em um período onde 

a instituição era marcadamente severa, autocentrada, fechada para o mundo. Essas 

características o colocam como uma figura complexa e diz muito sobre os padres e bispos 

considerados progressistas que se opuseram à ditadura. 

D. David não se intimidava em dar demonstrações de conservadorismo em 

questões comportamentais e referentes à moral. Como já citamos, em 1973 tornou pública 

sua satisfação com a suspensão de sessenta dias imposta pela censura ao programa de 

Flavio Cavalcanti.346  

 
 

338 São Leopoldo aprova a Universidade Católica. A Tribuna. Santos, 29 ago. 1976. 1 Cad. p. 7. 
339 Alunos protestam e Del Bosco apela contra mensalidades. A Tribuna. 26 mar. 1976. Pront. 8289 – 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santos. APESP. DOPS Santos. 
340 Direito: DA contra as altas taxas cobradas pela faculdade. A Tribuna. 12 dez. 1974. Pront. n. 6880. – 

Centro Acadêmico Alexandre de Gusmão da Faculdade Católica de Direito de Santos. APESP. DOPS 

Santos. 
341 Estudantes reclamam das anuidades da São Leopoldo. A Tribuna. 29 dez. 1977. Pront. n. 3934. – 

Sociedade Visconde de São Leopoldo. APESP. DOPS Santos. 
342 Quatro por cento: reunião dos diretórios. A Tribuna. Santos, 27 nov. 1978. 2 Cad. p. 3. 
343 São Leopoldo só concorda com parcelamento. A Tribuna. 07 dez. 1979. Pront. n. 3934. – Sociedade 

Visconde de São Leopoldo. APESP. DOPS Santos. 
344 SVSL: reunião com d. David não soluciona impasse. Cidade de Santos. 21 nov. 1980. Pront. n. 3934. – 

Sociedade Visconde de São Leopoldo. APESP. DOPS Santos. 
345 SVSL não responde. Luta contra os 4% continuará. Cidade de Santos. 08 dez. 1978. Pront. n. 3934. – 

Sociedade Visconde de São Leopoldo. APESP. DOPS Santos. 
346 Aplausos de D. David a suspensão de Flavio. Cidade de Santos. Santos, 21 mar. 1973. Pront. n. 1421. – 

D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 



149 
 
 

  

O apoio de d. David à censura evidencia um equívoco recorrente, presente na 

análise de padres e bispos daquele período. Mesmo os clérigos mais abertos, se alinharam 

junto aos conservadores em várias oportunidades, como na ocasião em que coletivamente 

se opuseram a Lei nº 6.515/77, responsável por instituir o divórcio no Brasil, tal como 

nos recorda Gomes.  

D. David foi ainda um dos bispos mais vinculados à RCC no país, movimento 

neopentecostal marcado pelo profundo conservadorismo moral. Em 2017, durante a 

celebração nacional do Jubileu de Ouro do movimento, data em que a RCC Brasil 

celebrou cinquenta anos de sua criação, realizando solenidade no Santuário Nacional de 

Aparecida, d. David recebeu homenagem póstuma, em razão de suas reconhecidas 

contribuições.347 Ronaldo José de Sousa (2004) revela que o bispo de Santos participou 

de encontros nacionais e de reuniões de conselho, além de ter redigido um influente 

documento de orientações destinado ao movimento, em novembro de 1986 (SOUSA, 

2004, p.147).  

Quando a RCC passa a se distanciar do cristianismo da libertação e das CEBs, 

voltando-se para os ditos assuntos espirituais, Picão mostrou-se simpático a medida. O 

distanciamento se deu de maneira mais evidente a partir da publicação do livro A Teologia 

da Libertação à luz da Renovação Carismática, do pe. Caetano Minette de Tilesse. O 

texto tem origem em uma reunião de líderes da RCC de todo o Brasil, realizada em janeiro 

de 1978. Sousa revela que antes da obra, que tece críticas profundas ao cristianismo da 

libertação, as relações eram de diálogo e proximidade. O livro foi enviado pela comissão 

nacional da RCC a todos os bispos do Brasil, suscitando manifestação pública de apoio 

do então bispo de Santos, que declarou que a publicação era oportuna (2004, p.96).  

Em 1982, conforme documenta a imprensa, d. David optou pela destituição da 

comissão diocesana da PJB, seção de juventude que historicamente se destacou pelo 

progressismo e pela adesão ao cristianismo da libertação.348 Sua simpatia pelo movimento 

 
 

347 Disponível em: <https://www.rccbrasil.org.br/eventos/index.php/mais-lidas-eventos-nacionais/1197-

momento-de-homenagens-encerra-a-terceira-noite-do-jubileu-de-ouro-rcc>. Acesso em 23 nov. 2021.  
348 D. David desautoriza comissão da Pastoral. A Tribuna. Santos. 31 mar. 1982. Pront. 1421. – D. David 

Picão. APESP. DOPS Santos. 
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carismático e repressão a PJB se deram em um momento revelador: o do refreamento dos 

ânimos dos setores progressistas da Igreja.  

Com a entronização do polonês João Paulo II em outubro de 1978, anticomunista 

visceral, o Vaticano adotou uma orientação mais centralizadora. Conforme sustenta 

Löwy, com a guinada neoconservadora, o catolicismo progressista perdeu força. No 

Brasil e em toda a América Latina, o cristianismo da libertação agonizou por ação do 

pontífice. Seus ideólogos foram perseguidos e condenados e os bispos que os apoiavam, 

reprimidos. Essas mudanças levaram a hierarquia eclesiástica a se concentrar nos 

objetivos tradicionais, empenhando-se na formação de seu rebanho e no resgate de uma 

espiritualidade ortodoxa. A postura do bispo de Santos, portanto, condiz com esse novo 

momento vivenciado na instituição. Diante do que foi colocado, cabe coadunar com as 

avaliações feitas pela repressão e inserir d. David no rol dos religiosos progressistas? Para 

responder tal pergunta, é necessário fazer uma digressão.    

Conforme delineia Gomes, a simpatia de autores marxistas pela Igreja Popular 

deturpou algumas concepções, impossibilitando que estes citassem o conservadorismo de 

padres e bispos quanto a questões comportamentais (2014, p.73). O autor faz críticas a 

historiografia que trata sobre os padres e bispos progressistas no período da ditadura. Para 

ele, classificar dicotomicamente religiosos em grupos fixos, monolíticos é um equívoco. 

Antes de Gomes, porém, Serbin (2001) já tinha discorrido sobre a chamada Comissão 

Bipartite, fórum secreto que reuniu bispos e militares em pleno governo Médici, o mais 

violento dos presidentes. Sua contribuição permitiu redirecionamentos interpretativos no 

que se refere a relação entre Estado e Igreja, desnudando que o convívio, apesar das 

tensões, também se caracterizava pela cordialidade.   

A comissão é definida pelo autor como uma conciliação entre elites e realizou 

vinte e quatro reuniões, entre 1970 e 1974. Apesar da diminuição da violência se incluir 

nas pautas, é aferido que os bispos ali presentes se comprometiam em conter os prelados 

mais intempestivos e críticos ao governo, além de solicitarem concessões de privilégios, 

como a não aprovação de leis que desagradavam a Igreja. Apesar da presença de bispos 

conservadores ser mais assídua, tais como d. Eugênio Sales, d. Vicente Scherer e d. Lucas 

Moreira Neves, bispos como d. Ivo Lorscheider, d. Fernando Gomes e d. Paulo Evaristo 

Arns chegaram a participar desses espaços. 
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Tal comissão evidencia uma característica da instituição: a pré-disposição ao 

diálogo, mesmo em governos autoritários. “Em um século de sistemas políticos e 

ideologias radicalmente polarizados, o diálogo tornou-se extremamente útil tanto para 

líderes religiosos quanto para seculares. O diálogo permitia aos inimigos que coexistissem 

e aos fracos que sobrevivessem” (SERBIN, 2001, p.99). Na ocasião do golpe, até mesmo 

d. Hélder, grande defensor das reformas sociais e amplamente hostilizado pelos golpistas, 

manteve uma postura inicial de neutralidade, crendo que os militares pudessem converter 

a “revolução” em democracia (GOMES, 2014, p.45). Tinha ainda uma relação amigável 

com Castelo Branco, primeiro presidente do regime militar. 

A Igreja é amplamente apontada, e com a devida razão, como uma das principais 

instituições responsáveis pelo desgaste do regime e pela dinâmica social que configurou 

a democracia existente no nosso país, tendo sido a Constituição Federal de 1988 marcada 

pelas demandas que mobilizaram as manifestações sociais do final da ditadura (FICO, 

2017, p.66). Com a ênfase na defesa dos direitos humanos e da justiça social, a atuação 

de bispos como d. Hélder Câmara, d. Paulo Evaristo Arns, d. Pedro Casaldáliga, d. 

Cândido Padin, d. Waldyr Calheiros, d. José Maria Pires, d. Ivo Lorscheider, d. Aloísio 

Lorscheider, d. David Picão etc., tiveram papel preponderante, privilegiados pela 

autonomia e prestígio moral da instituição.     

Ao analisarem o período, diversos autores como Thomas Skidmore (1988) viram 

na Igreja o único centro de oposição institucional ao regime. Para o brasilianista, a 

instituição foi "a mais conspícua opositora do estado autoritário brasileiro" (SKIDMORE, 

1988, p.273). Löwy, argumenta: "durante a década de 1970, depois de a esquerda 

clandestina haver sido eliminada, a Igreja surgiu, aos olhos da sociedade civil e dos 

militares, como o adversário principal do Estado autoritário – um inimigo muito mais 

poderoso (e radical) que a oposição parlamentar tolerada" (LÖWY, 2000, p.144). Com a 

impactante e influente contribuição de Serbin, porém, ficou evidenciado que a atuação do 

episcopado brasileiro se deu de maneira complexa: “os bispos eram mais pragmáticos do 

que o idealismo religioso do período indicava” (2001, p.420).        

O que podemos concluir analisando a trajetória de d. David Picão é que a figura 

de um bispo progressista, radical, a serviço da comunização do país e do clero de Santos 

foi, em considerável medida, fruto da mentalidade anticomunista do período, que a 

presença de uma oposição de extrema-direita no interior do clero fez questão de reforçar. 
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Em contrapartida, não se pode ignorar que o prelado se opôs publicamente ao 

regime e suas arbitrariedades. Manifestou orgulho do papel que desempenhara, inclusive, 

como ficou evidenciado em um texto que redigiu, publicado no Presença Diocesana: 

“Estávamos em plena época de exceção, vivendo a chamada revolução militar. Frente às 

arbitrariedades que se cometiam principalmente contra os trabalhadores, vi-me na 

obrigação de levantar a voz em defesa dos que não tinham nem vez, nem voz”.349 

Guardadas as devidas proporções e a expressão da trajetória episcopal de cada um, 

a figura do bispo de Santos possui semelhanças com a do cardeal-arcebispo d. Cláudio 

Hummes e do cardeal-arcebispo d. Eugênio Sales. O primeiro, se notabilizou ao final da 

década de 1970 como tendo sido um apoiador dos trabalhadores e das greves que 

eclodiram no ABC, quando exercia como bispo da diocese de Santo André. 

Posteriormente, no entanto, adotou uma postura mais discreta e conservadora.350  

Já o cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro, mais frequentemente associado ao 

conservadorismo, teve destacada atuação na defesa dos direitos humanos durante os anos 

de ditadura, atuando de maneira discreta, porém eficiente nos bastidores. Tal 

característica foi fartamente documentada por Serbin e testemunhada em entrevista por 

d. Waldyr Calheiros, reconhecido bispo progressista de Volta Redonda/RJ (SERBIN, 

2001, p.432-433).  

Todos os citados em alguma medida, tanto Eugênio quanto Hummes, David e 

outros bispos, acabam por ter suas trajetórias um tanto renegadas. Não exatamente pelo o 

que foram durante o período que se propõe analisar, mas pelo o que fizeram 

posteriormente. Serbin tece críticas a esse comportamento: 

 

Muitos poderiam desqualificar d. Eugênio como um colaborador do 

regime militar por discordarem de suas posições mais recentes. Mas as 

discordâncias de um período mais recente não podem explicar as ações 

do passado. Tentar tal interpretação resulta em má história. Devemos 

 
 

349 PICÃO, D. David. Marcas Pastorais. Presença Diocesana. Santos, 04 jun. 2009. p.3. 
350 Disponível em: 

<https://www.bbc.com/portuguese/reporterbbc/story/2005/04/050414_papadomclaudio1>. Acesso em: 21 

set. 2021. 

https://www.bbc.com/portuguese/reporterbbc/story/2005/04/050414_papadomclaudio1
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todos manter a mente aberta com respeito ao passado (SERBIN, 2001, 

p.433). 

 

 Em suma, o conservadorismo de d. Eugênio Sales não anula sua atuação destacada 

durante o regime. Nem as atitudes de d. David Picão. Sua adesão entusiasmada ao 

movimento carismático na década de 1980 ou qualquer outra ação não apaga sua postura 

combativa adotada logo que chegou ao litoral e suas manifestações públicas ao final da 

década de 1970. Apaga menos ainda as perseguições que sofreu por se posicionar, seja 

em defesa dos direitos humanos, dos direitos dos trabalhadores e da justiça social. 

Demonstra apenas que o bispo, em alguma medida, mudou com o passar dos anos. 

As decisões de bispos e padres não apagam o papel importante que a Igreja deteve 

nos anos de ditadura. Enquanto os canais de contestação eram reprimidos ou mesmo 

eliminados, a Igreja permaneceu como um espaço onde a discussão política ainda era 

viável. No entanto, é preciso compreender que a atuação da Igreja se deu de maneira mais 

complexa do que outrora se convencionou. Afirmar isso, não anula o protagonismo que 

a instituição obteve no período. 

De modo geral, mesmos os bispos ditos progressistas sempre se demonstraram 

coesos quanto a temáticas que envolviam questões morais, tais como a inaceitabilidade 

do aborto, divórcio e proibição de métodos contraceptivos. Em suma, ao colocarmos a 

questão em perspectiva, notamos que a divisão entre conservadores e progressistas se 

revela bastante imprecisa, embora usual. E nesse sentido, o bispo de Santos, perseguido, 

vigiado e de discurso de defesa dos direitos humanos e combate às desigualdades torna-

se um excelente exemplo da imprecisão dessas categorias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo dessa pesquisa foi analisar, através especialmente da documentação 

produzida pela espionagem, como se deu a relação Igreja-Estado em Santos durante o 

regime militar. O que se conclui é que muito da complexidade existente que marcou tal 

relação nacionalmente, também se pode observar na cidade. De um lado, temos uma 

vigilância ostensiva, que acompanhou detidamente os passos dos clérigos na cidade. De 

outro, temos d. David Picão, que chegou hostilizado, mas que apesar do discurso social, 

mudou de comportamento em determinados momentos, buscando melhorar sua 

conturbada relação com os militares no período em que o regime recrudesceu.351  

Em contraposição, tivemos um grupo de clérigos de sensibilidade antimoderna, 

acentuadamente anticomunista, sendo particularmente, ao menos um deles, vinculado à 

repressão. O líder desse grupo foi ninguém menos que d. Manoel Pestana Filho. Pestana 

foi um influente bispo conservador da região Centro-Oeste, primeiro e único santista a 

receber tal sagração. Em Santos, no entanto, teria adquirido fama de delator entre os 

clérigos da diocese, dado que os documentos produzidos pela espionagem contribuem 

para confirmar.352  

A cidade ainda comportou padres operários estrangeiros ameaçados de 

expulsão,353 perseguidos e presos na data da promulgação do AI-5,354 sendo Jacques 

Vigneron impedido de voltar ao Brasil após deixar o ministério sacerdotal e viajar para o 

exterior.355 A perseguição contra a JOC e contra padres estrangeiros foi parte de um 

fenômeno amplo, que se repetiu em outras localidades do país (MONTENEGRO, 2010, 

p.135).  

 
 

351 Pe. Américo Soares: Ficha de Personalidade do Clero. PB n. 657/71-D. 2º Ex. 03 nov.1971. Pront. n. 

1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
352 Mons. Manoel Pestana Filho: Ficha de Personalidade do Clero. PB n. 657/71-D. 2º Ex. 03 nov.1971. 

Pront. n. 1421. – D. David Picão. APESP. DOPS Santos. 
353 Carlos Tosar Errecart: Histórico Político. DOPS/DEREX. 19 jun. 1969. Pront. n. 218. – Carlos Tosar 

Errecart. APESP. DOPS Santos. 
354 Segurança SPO. DOPS Santos. 18 dez. 1968. Pront. 2171. – Telex. APESP. DOPS Santos. 
355 Pe. Jacques Marie Joseph Vigneron: Histórico Político. DOPS Santos. 04 jul. 1972. Pront. n. 1347. –

Jacques Marie Joseph Vigneron. APESP. DOPS Santos. 
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O clero, como um todo na diocese, viu sua intimidade ser invadida pelos órgãos 

de vigilância, que controlavam o que eles diziam nas missas e em outras atividades, 

vigiando até mesmo suas supostas atividades sexuais (FICO, 2001, p. 76; 102). Vimos ainda 

que parcela dos leigos de Santos, dentro de um contexto de impopularidade do regime, 

de abertura gradual e de efervescência dos movimentos populares, participou ativamente 

das mobilizações sociais em prol do reestabelecimento da democracia no país. 

 Considerado um proeminente bispo progressista ao chegar no litoral, ao ponto de 

a diplomacia brasileira atuar para impedir a sua posse como bispo titular de Santos, a sua 

imagem de bispo radical, que justificou uma ostensiva vigilância, aos poucos, se 

arrefeceu. Sua fama atravessou as jurisdições eclesiásticas, fazendo com que seu nome 

fosse citado de forma negativa pelo ultraconservador d. Geraldo de Proença Sigaud em 

1971 (GOMES, 2014, p.134). Porém, com o passar dos anos, se tornou menos lembrado 

entre os bispos brasileiros que se posicionaram contra o regime.  

 Sofrendo perseguição e vendo padres que estavam sob sua jurisdição serem presos 

na data da promulgação do AI-5, ameaçados de expulsão do país, o bispo de Santos atuou 

para reabilitar sua imagem em um dado momento, aderindo novamente a um discurso 

mais crítico ao governo somente na segunda metade da década de 1970, quando a 

impopularidade do regime era galopante e o discurso do episcopado, coeso. Com a 

entronização de João Paulo II, d. David adere, assim como outros bispos e clérigos, a uma 

espiritualidade mais ortodoxa. Essa adesão não deve ser ignorada. Ao mesmo tempo, ela 

não diminui a sua trajetória de bispo combativo, um dos mais destacados do Estado de 

São Paulo, que denunciou a violência, a injustiça social e os valores democráticos, tendo 

sido perseguido por sua atuação.  

A presente pesquisa contribui para demonstrar que o estudo da relação Igreja-

Estado durante a ditadura militar não se esgotou. Os arquivos da repressão seguem 

possibilitando debates e redirecionamentos no que diz respeito à natureza da ditadura 

militar brasileira, propiciando ainda tornar pública a trajetória de personagens renegados 

e acontecimentos esquecidos. 

Conforme afirma Pollak, a memória resulta da sistematização e seleção do que 

contribuí para a construção da identidade, baseada em sentimentos de unidade, coerência 

e continuidade. A afirmação de Pollak explica em grande medida a razão pela qual a 
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relação Igreja-Estado em Santos durante a ditadura militar foi tão pouco estudada e 

esclarecida: poucas instituições buscaram com tanto vigor a construção de sentimentos 

de unidade, coerência e continuidade como a Igreja Católica. Portanto, nas dioceses e 

jurisdições onde os conflitos internos do clero podem ser esquecidos ou proibidos de 

serem lembrados, melhor.  

Como já afirmamos anteriormente, a trajetória não linear de d. David e a 

longevidade de seu bispado são elementos que não devem ser subestimados e que 

contribuem para explicar em partes o esquecimento de sua trajetória de combatividade e 

a perseguição que sofreu por parte dos aparatos repressivos. Contudo, não devemos 

ignorar a dificuldade que a instituição possui em lidar com o próprio passado, devido a 

sua exacerbada preocupação em se promover como uma instituição ilibada e sem 

contradições, reforçada pela ênfase em uma espiritualidade despolitizada e ortodoxa.    

Revelar lembranças de uma Igreja polarizada entre religiosos mais conservadores 

e os ditos progressistas, de uma hierarquia eclesiástica em frequente conflito, 

especialmente no período que envolve a aceitação e aplicação das mudanças estabelecidas 

no Vaticano II e o vigor da ditadura brasileira, acaba por comprometer a construção da 

identidade da instituição que se reivindica una, santa e atemporal. 

Lançar ao subterrâneo memórias do passado de combatividade de d. David e de 

outros clérigos santistas, apagando da história a perseguição que o Estado empreendeu 

contra esses agentes religiosos, contribui para livrar os fiéis de temas espinhosos e 

indigestos, além de edificar a memória de uma Igreja harmoniosa, apolítica, sem conflitos 

internos e sem diferenças com o Estado, Igreja essa que não existiu. Permite também 

manter intactas biografias como a de Pestana, que adepto de uma religiosidade tridentina, 

em um contexto de Guerra Fria e de anticomunismo exacerbado, colaborou com o regime. 

D. David Picão foi um bispo expressivo, intensamente vigiado e hostilizado pelo 

regime, enquanto Manoel Pestana foi um prestigiado religioso conservador. Esta 

pesquisa, que analisou documentos tardiamente disponibilizados pela APESP propiciou 

conhecer essas e outras trajetórias, até aqui praticamente ignoradas pela historiografia. 
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