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 RESUMO 

  
 
Este  trabalho, que   se  vincula  ao  Projeto Temático “História do Português 
Paulista”(USP/FAPESP), tem o objetivo de apresentar os resultados  da pesquisa sobre a 
história social dos imigrantes japoneses em São Paulo e aspectos do português paulista da 
primeira metade do século XX.  Durante a pesquisa, realizou-se à constituição do corpus, 
ao estudo da história social – que seria de fundo para a produção escrita que se refere à 
proibição de estrangerismo em território nacional –  e à identificação dos gêneros textuais 
que integram os dossiês. O pano de fundo desta dissertação começa com a adesão do Brasil 
à Segunda Guerra Mundial, pois a preocupação com os estrangeiros, principalmente com 
alemães, italianos e japoneses, aumentou. Neste sentido, em primeiro de outubro de 1942, 
foi decretada a lei federal que definia os  crimes contra a segurança do Estado para os 
tempos de guerra (Decreto nº 4.766), o que deu início a investigações sobre imigrantes. A 
partir dos dossiês derivados dessas investigações, constituí um corpus de 394 dossiês 
gerados pelo DEOPS e DOPS/SP selecionados pelo critério da nacionalidade do 
investigado, qual seja, japonesa. Os “súditos do eixo”, forma pejorativa pelo qual os 
policiais tratavam os cidadãos japoneses, passaram a ser investigados com muito mais 
rigor. Durante essa época, os japoneses eram detidos pelos policias pelo simples fato de se 
comunicarem japonês. Além disso, as investigações mencionadas nos documentos são 
relativas à proibição do ensino da língua japonesa, pois todas as escolas estrangeiras foram 
fechadas e também as associações onde esses estrangeiros se reuniam para lazer e 
atividades festivas. O fato mais triste será verificado com os conflitos entre os próprios 
japoneses na ‘colônia’ paulista. Surgiu uma facção chamada “Shindô-renmei”, cujos 
membros foram indiciados como sabotadores de plantações de menta e do cultivo do bicho 
da seda, que contribuíam com a grandeza da economia brasileira. Esse é o recorte 
expositivo deste trabalho: apresentar a história social que fundou a necessidade de se 
organizarem dossiês a respeito de japoneses e, a reboque disso, identificar o material de 
pesquisa para o estudo do português culto paulista organizado por gêneros textuais. No 
aspecto linguístico, recolhem-se qualificadores relativos a japoneses como forma de 
reconhecer algum tipo de preconceito sobre esses imigrantes. Ainda, nesse quesito 
linguístico, abordam-se questões relativas à ortografia, que se mostrava, então, muito 
instável, já que uma última mudança ortográfica fora imposta em 1943, período de 
produção dos documentos analisados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE :  imigração japonesa; súditos do eixo; shindô-renmei; história do 
português paulista; polícia secreta. 
 
 



  
 

ABSTRACT   
 
 
This work, which is linked to the Thematic Project "History of the Portuguese 
Language from São Paulo” (USP / FAPESP), aims to present the results of research 
about the social history of Japanese immigrants in São Paulo and Portuguese Language 
aspects on the first half-century XX. During the research, there was the formation of 
the corpus, the study of social history – which would be responsible for producing 
writing that refers to the prohibition of foreigness – and the identification of genres that 
make up the dossiers. The background of this thesis begins with the adhesion of Brazil 
on the Second World War, since a concern with the foreigners, mainly German, Italian 
and Japanese people, has increased. In this sense, the first of October 1942, was 
enacted federal law defining crimes against state security on the times of war (Law 
Decree No. 4766), which initiated investigations on immigrants. The files derived from 
such research constitutes a corpus of 394 files generated by DEOPS and DOPS / SP 
selected by the criterion of nationality of the investigated people, namely, Japanese. 
The súditos do eixo, a pejorative way by which the police treated the Japanese citizens, 
began to be investigated more thoroughly. During this time, the Japanese were detained 
by police for the simple fact of communicating Japanese. In addition, investigations are 
mentioned in documents relating to the prohibition of teaching the Japanese language, 
so all foreign schools were also closed and associations where these foreigners 
gathered for leisure and festive activities. The saddest fact is verified with the conflicts 
between the Japanese themselves in the 'colony' of São Paulo. The Shindo-Renmei had 
appeared and its members were called saboteurs because they were exterminating 
plantations and cultivation of the silkworm, products which contributed to the greatness 
of the Brazilian economy. This is the objective of this dissertation: to present the social 
history from documents about Japanese people and also identify the informations about 
the Standard Portuguese language of São Paulo. In the linguistic aspect, the qualifiers 
and the ortographic used in the documents, since a recent change of correct writting 
was imposed on 1943, during the production of documents reviewed. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: Japanese immigration; súditos do eixo; shindo-renmei; history of 
Portuguese from São Paulo; secret police. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A história da imigração1 japonesa tem sido alvo de muitos estudos, especialmente 

no que se refere à contribuição que essa comunidade deu à lavoura brasileira, mais 

especificamente à região paulista. 

 Desde que o arquivo de documentação do  DEOPS-SP (Departamento Estadual de 

Ordem Política e Social do Estado de São Paulo)2 foi transferido para o Arquivo do Estado 

de São Paulo, em 1991, muitos pesquisadores passaram a desenvolver trabalhos com 

objetivos vinculados às áreas de História e de Política sócio-econômica com a 

documentação relativa à imigração alemã, italiana e japonesa. Não havia, contudo, nenhum 

trabalho que tivesse explorado mais profundamente as causas dos indiciamentos que 

levaram os imigrantes japoneses a serem chamados de “terroristas”, do mesmo modo que 

não havia, salvo engano, trabalhos de cunho linguístico sobre essa documentação, assim 

como não havia o acesso a edições dessa documentação. Essas lacunas, pretende-se, serão 

supridas por este trabalho,  que utilizará como base de estudos os dossiês do Serviço 

Secreto do DEOPS.  

Estes são os objetivos deste trabalho: (i) analisar a documentação que envolve a 

investigação de japoneses, produzida entre os períodos de 1942 a 1946, a fim de 

depreender a história social que envolveu as ações de imigrantes japoneses; (ii) editar 

alguns documentos desse período a fim de constituir corpus parcial para o Projeto 

Temático “História do Português Paulista” (USP/FAPESP), conhecido popularmente como  

                                                 
1 Torna-se necessário esclarecer que emigração é saída de uma massa populacional de seu país natal e 
imigração remete à entrada de estrangeiros em outro país. Migração será empregada no sentido de 
deslocamento espacial.  
2 As siglas DEOPS e DOPS não equivalem ao mesmo órgão oficial do Estado. A primeira refere-se à 
Delegacia Especializada de Ordem Política e Social,  e a segunda à Delegacia de Ordem Política e Social. Em 
alguns trechos do trabalho de Carneiro (2000), encontramos também o seguinte desenvolvimento da primeira 
sigla: Departamento Estadual de Ordem Política e Social do Estado de São Paulo.  
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“Projeto Caipira” num recorte de interesse do subprojeto “Retrato sociolinguístico do 

português culto de São Paulo”, voltado para a descrição da língua escrita e falada do 

português do século XX; (iii) estudar os empregos léxicos que possam qualificar os 

imigrantes japoneses nos documentos de investigação; (iv) estudar a questão ortográfica a 

partir da escrita de policiais do DEOPS. 

 Investir no estudo histórico de uma língua requer que se resgate, antes, a história 

social dessa mesma época. A formação do espaço linguístico brasileiro no século XX 

guarda, em diversa proporção, a mesma complexidade observada no espaço linguístico 

paulista. 

 Assim, estudar o espaço histórico de evolução da língua portuguesa culta escrita no 

início do século XX torna-se uma tarefa que demanda tempo e muito trabalho dedicado à 

leitura de documentos da época. Uma das tarefas que faz o tempo correr mais depressa é a 

lida direta com manuscritos em dossiês, que quase sempre são extensos relatos de fatos 

vivenciados durante a investigação.  Esses documentos originais representam práticas 

sociais diversas e, ao mesmo tempo, repetitivas quanto aos relatos apresentados.  

 No entanto, se o olhar se voltar para as minúcias e para as entrelinhas, percebe-se 

que questões de alta relevância sociocultural podem aflorar. Verificou-se, por exemplo, 

que, quando um japonês que não domina a língua portuguesa falada é investigado e preso 

pela polícia secreta do DEOPS, ele invariavelmente tem a intermediação de um intérprete 

para responder ao interrogatório. No caso de uma carta apreendida para investigação, logo 

um tradutor é mobilizado para sua leitura e interpretação pelos membros investigadores. A 

realidade da maioria dos imigrantes investigados é a seguinte: os japoneses não sabiam, ao 

menos, assinar o próprio nome, tampouco falar.  

 Os dossiês com os quais se constitui o corpus potencializam trabalhos ligados à 

área de tradução, de transcrição de documentos, de estudos ortográficos, de estudos de 
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gêneros discursivos dentre outras finalidades. Este trabalho, no entanto, privilegiou a 

edição diplomática de textos e o estudo da ortografia dos documentos escritos por 

investigadores e policiais em geral do DEOPS/SP comparativamente ao Sistema 

Ortográfico de 1943. Também apresentou considerações sobre os termos qualificadores de 

japoneses, como forma de contribuir com aspectos discursivos-pragmáticos que poderiam 

estar presentes nas situações interativas de então. 

 Deve-se lembrar que o período em que se concentra o estudo contido nesta 

dissertação emoldura-se por uma época de nacionalismo exacerbado tanto por parte do 

Brasil quanto por parte do Japão3, os quais, então, eram inimigos. Era praticamente 

impossível para os japoneses, falantes de línguas de origem não-indo-europeia, tornarem-

se fluentes e imperceptíveis como estrangeiros aos olhos e aos ouvidos dos brasileiros, 

razão por que se tornavam mais evidentes para os investigadores. 

 Portanto, os objetivos deste trabalho são: 

(1) Relatar a história social derivada dos processos de investigação do DEOPS 

sobre japoneses em São Paulo. Ligam-se a esse objetivo aspectos, como: quem 

eram esses cidadãos investigados? Em que atividade se concentravam à época? 

Quais os motivos da investigação sobre cada um desses indivíduos? Visa-se, 

assim, saber como se deu o contato social entre os japoneses e os paulistas, 

especialmente no que se refere ao contato entre culturas distintas, as quais 

servirão de base para a análise dos dossiês. 

(2) Editar diplomaticamente documentos representativos do português escrito por 

funcionários e policiais da Delegacia e do Serviço Secreto, por investigadores e 

tradutores. Os documentos mais representativos que compõem os dossiês são: 

auto de qualificação, auto de reconhecimento e acareação, certidão, circular, 

                                                 
3 Esse período, na verdade, representou a época em que o mundo todo primava pelo nacionalismo exagerado.  
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comunicado, folha de antecedentes, inquérito policial, laudo (parecer e  

processos de conclusão), ofício, portaria, processo de investigação, relatório de 

informação, rádio-telegrama, resumo de relatório,  serviço de informação, termo 

de declarações  e tradução. 

(3) Um último interesse desta dissertação é o estudo comparativo entre a escrita dos 

dossiês e a ortografia de 1943, a fim de buscar pistas sobre a incorporação da 

nova ortografia (para a época) num momento em que a língua era um símbolo 

importante de nacionalismo brasileiro, já que os documentos estão situados 

temporalmente entre 1944 e 1955. Além disso, nessa época era proibido falar 

em língua estrangeira, principalmente, alemão, italiano e japonês, que eram os 

idiomas dos ‘súditos do eixo’.   

(4) Descrever aspectos semântico-lexicais que se prestam a qualificar os imigrantes 

japoneses sob investigação. Nesse quesito, interessam: adjetivos ofensivos, 

termos pejorativos e expressões qualificativas em geral. Esse interesse permitirá 

entender o grau de discriminação desses japoneses que eram chamados de 

‘súditos do eixo’. 

 

Para alcançar esses objetivos, algumas estratégias precisam ser estabelecidas já que 

o foco de estudo remete a um período passado e a um tema nem sempre discutido de forma 

aberta na sociedade. 

Muitas poderiam ser as fontes empregadas para este estudo do contato social entre 

o japonês e o paulista no século XX, mas nem todas seriam suficientes para oferecer a 

riqueza de detalhes sobre essa relação como os documentos que compõem os dossiês 

pertencentes ao Arquivo do DEOPS/SP, hoje parte do Acervo do Arquivo do Estado de 

São Paulo. 
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Inicialmente, consultou-se uma lista de dossiês contidos na obra de Aquino et alii 

(2002), que organizou a lista de documentos relativos aos crimes políticos em São Paulo. 

E posteriormente, visitou-se o Arquivo do Estado de São Paulo, a fim de selecionar 

dossiês que continham  imigrantes japoneses como foco de investigação. Com isso, 

conseguiram-se reunir os documentos necessários para o início da pesquisa, objeto de 

relato nesta dissertação. De um grande acervo consultado in loco, selecionam-se 394 

dossiês para compor o corpus desta pesquisa de mestrado. Esses documentos serão 

utilizados como base de dados para a seleção de informações sobre a história social de 

imigrantes japoneses investigados pela polícia civil brasileira. Os documentos são os 

seguintes:      

Dossiê Números Investigado data município 
1 Grupo de japoneses 

desconhecidos;  
1944 São Paulo  

10ª 

15 Minetaro Miyata 1944 Jundiaí 
Ywao Takasugui, 
Sekijiro Ywaya,  
Jujiro Ywaya, 
Massahiro Fujii 

 
1944 

Marília 

Iwao  Takasugui 1944 diversas 
Kioshi Kashiwage 1944 Cravinhos 

Jirobei Maeda 1944 Pereira Barreto 

Massatada Yamada 1944 Marília 

Hisashi Tamura 1944 Andradina 

Yoshio Wakasugui 1945 Mirandópolis 
Tadashi Fukume 1945 Pompeia 

 
 
10B 

 
 

123 

Yoshikuni Benino 1945 Lins 
 
 
10J 

 
 

237 

Junji Kikawa (líder da 
Shindô Renmei), 
Massatada, Yamada, 
Iwao Takasugui, e 
outros 

 
1944 

Marília e várias 
regiões 

10K 18 
 

Grupo de japoneses 
Desconhecidos 

1944 Birigui e Bauru 

Quadro I: Quadro de Investigados4 

                                                 
4 A coluna “investigado” é feita com base nas informações de Aquino et alii (2002). Para a versão final da 
dissertação, essas informações foram alteradas com base no levantamento de dossiês feito no Arquivo do 
Estado de São Paulo especificamente para esta dissertação. 
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Para dar conta dos objetivos e da metodologia adotada, esta dissertação apresenta-

se organizada em três capítulos. No primeiro, apresenta-se uma visão panorâmica da 

história política e socioeconômica do Japão para propiciar a compreensão do nacionalismo 

japonês. A importância de uma macrovisão sobre a cultura japonesa reside no fato de que 

as motivações para sabotagens e crimes, segundo a lei brasileira, eram justificadas pelo 

nacionalismo japonês.  

No segundo capítulo, apresenta-se a análise detida do corpus selecionado. É com 

base nesse material que se reconstruirá a história social e as motivações culturais dos 

imigrantes japoneses indiciados pela investigação da polícia secreta no estado de São Paulo. 

É justamente esse material que permitirá discutir a forma como os investigadores 

qualificavam-nos enquanto súditos do eixo. Ainda nesse capítulo, apresenta-se uma 

descrição dos aspectos semânticos dos qualificadores atribuídos aos investigados nos 

dossiês. 

No terceiro capítulo, reúne-se uma amostra de documentos editados 

diplomaticamente, os quais recobrem o período de 1944 a 1955, separados por gêneros 

discursivos distintos, como forma de dar uma certa representatividade dos gêneros que 

compõem os dossiês. Ainda nesse capítulo, procede-se ao estudo ortográfico, que incluirá 

tanto a grafia das palavras quanto os usos dos acentos a fim de compreender a absorção da 

recente ortografia da época (1943) utilizada por brasileiros. 

Encerra-se esta dissertação com as considerações finais e as referências 

bibliográficas utilizadas para estudo. 
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CAPÍTULO I – PANORAMA DA HISTÓRIA POLÍTICA E 

SOCIOECONÔMICA DO JAPÃO 

 

Neste capítulo, trata-se de construir uma fundamentação teórica 

baseada na história política, social e econômica, primeiramente no 

mundo, e depois focalizada à luz da imigração japonesa. Essa 

intenção deve-se ao fato de que, para desvendar o espírito do 

japonês imigrante que chega a São Paulo, é necessário saber a 

trajetória da política mundial que se refletiu na japonesa, 

culminando com um nacionalismo exacerbado. A importância de 

uma macrovisão sobre as imigrações mundiais reside no fato de 

que a imigração japonesa ao Brasil não foi motivada por fatos 

pontuais derivados da história exclusiva japonesa em território 

brasileiro, mas por efeito de uma política mundial que já vinha se 

desenvolvendo desde meados do século XIX. 

 

 

1. 1. Contexto Histórico da Política Socioeconômica Mundial  

  

 Segundo Burns (1965), historiador do plano político, o interesse da Inglaterra, 

país dominante após o começo do século XIX, era dominar cada vez mais territórios 

estrangeiros (imperialismo). A decadência do mercantilismo foi a motivação para essa 

mudança de atitude, gerando uma nova fase, a da Revolução Industrial. O imperialismo da 

época mercantilista era uma necessidade, pois a expansão territorial traria consigo 

consumidores para a riqueza de produtos acumulados. Em contrapartida, o dinheiro que 

viesse desse consumo permitiria manter exércitos e equipamentos. Poder-se-ia questionar 

qual a relevância desses fatos para o Japão. 



 17 
 

 Era justamente o Japão – na verdade, a região asiática – o alvo da Inglaterra para a 

busca de novos consumidores que pudessem em troca oferecer suas riquezas naturais. 

Assim foi que a Ásia – e também a África – viram riquezas minerais, como ferro, cobre, 

petróleo, manganês e produtos alimentícios, serem enviados para a Inglaterra. O Japão 

tinha papel fundamental nesse comércio, porque funcionava como ponto estratégico de 

abastecimento de alimentos e energias entre os portos.  

A despeito do problema de encontrar saída para o excesso de produtos 

manufaturados, o governo da maioria dos países acabou cedendo à pressão dos capitalistas 

que reclamavam das tarifas protetoras, que tornaram impossível a determinação do regime 

de livre comércio internacional. Em 1876, Leopoldo II, rei da Bélgica, tomou posse do rico 

território do rio Congo na África. Logo em seguida, a Inglaterra e a França começaram a 

interessar-se pelo desmembramento da África também. Um pouco depois, por volta de 

1882, a Inglaterra estabeleceu um protetorado no Egito e prosseguiu a conquista do Sudão 

egípcio, Uganda e da África Oriental inglesa como colônias. Os franceses conseguiram 

conquistar e anexar o resto da Argélia, em 1857, e, em 1881, ocuparam a Tunísia e a partir 

daí instalaram-se, progressivamente, no Saara, no Congo Francês, Guiné Francesa, no 

Senegal e no Daomé. Quase todos os melhores territórios da África achavam-se 

monopolizados pelos belgas, ingleses e franceses, em  1905. 

A Alemanha e a Itália  entraram em disputa territorial nas épocas posteriores, 

porque estavam em processo de unificação do seu próprio país. A Alemanha, liderada por 

Bismarck, por exemplo, desejava consolidar o seu império e ambicionava  manter a 

posição de liderança nos negócios da Europa continental. No entanto, o próprio Bismarck 

foi convencido pelos comerciantes, industriais e magnatas da navegação a entrar na 

conquisa do território africano. Em 1884, proclamou o protetorado alemão sobre o 

Sudoeste  da África.  
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Nesse mesmo período, os Estados Unidos estavam preocupados com a Guerra de 

Secessão5, por isso não participaram dessa disputa territorial na África e na Ásia. Antes de 

1870, muitas nações potentes da Europa ambicionavam demarcar novas concessões no 

continente asiático. Ao longo do tempo, a Rússia teve interesse pela ocupação da região 

dos Urais e conseguiu a saída para o Oceano Pacífico. E na época posterior, anexou  a 

região norte da Mongólia6. Os ingleses, por sua vez, após eliminar os seus rivais franceses 

na posse da Índia, em 1858, começaram a subjugar e tomar a maior parte desse país em 

possessão da coroa britânica, que, em consequência da Guerra do Ópio, em 1842, forçou os 

chineses a cederem Hong Kong. Poucos anos depois, os franceses estabeleceram um 

protetorado na Indochina, atual Vietnã. Algum tempo depois, o Japão também entrou em 

expansão territorial militarista7, por volta de duas décadas após a Restauração de Meiji 

ocorrida em 1868. Esse período sinalizou a entrada do Japão na Era Moderna.  

Os conflitos e o nacionalismo eram, portanto, componentes comuns daquilo que se 

chama de Política de Poder dos governantes. Os métodos empregados incluíam todas as 

formas de astúcia política, com pactos burlados e quebras de normas estabelecidas entre os 

países. As nações que mantinham oficialmente relações pacíficas espionavam-se umas às 

outras, formavam alianças e contra-alianças para negociações. Quando a cobiça e o medo 

de traição martirizavam psicologicamente os governantes,  prevalecia, à custa da força 

física, a guerra armada. As lutas internacionais pelo poder, pelo prestígio, pela segurança e 

pelo império constituíram a história política e socioeconômica da humanidade. 

                                                 
5 A luta entre as Colônias norte-americanas do Norte e do Sul. Um dos fatores dessa guerra interna norte-
americana era a abolição dos escravos, pois  a economia da Região Sul era baseada na agricultura  e 
necessitava  de mão-de-obra escrava. 
6  O povo nômade que vivia na região norte da gigantesca Continente Chinesa. Esse povo praticava  
constantes invasões  territoriais aos países vizinhos, cujo guerreiro mais famoso era Gêngis Khan, que, com 
sua inteligência, bravura e coragem, construiu o  Império da Mongólia. Os mongois invadiram a China e 
chegaram a invadir o Japão, no século XIII (1274). Em Tsushima houve combate e os japoneses sofreram 
derrota, mas, posteriormente, em Hakata, no sul do Japão, os navios  afundaram devido a forte furacão e 
tsunami, e os guerreiros mongois não conseguiram desembarcar no Japão. 
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O período que seguiu de 1830 a 1914 distinguiu-se por um progresso considerável 

no desenvolvimento do direito e estabelecimento de normas para as organizações 

internacionais. Houve várias Conferências, sobretudo a Primeira e Segunda Conferência de 

Haia, respectivamente em 1899 e 1907, nas quais se conseguiram formular alguns 

significativos princípios e o novo Direito Internacional Público, entre eles a proibição do 

uso de balas explosivas e de gases venenosos, bem como o emprego da força para a 

cobrança de dívidas. Esse pacto, contudo, não foi obedecido em nenhuma guerra posterior, 

por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos, contra todas as 

regras, jogaram bombas atômicas em duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki.  

O progresso do direito e da organização internacional não se demonstrou à altura 

das necessidades da época. Era tão frágil que, em 1914, havia quase cessado de existirem 

as condições econômicas e políticas favoráveis à manutenção da paz. Apesar de ser fraco, 

o Tribunal de Haia e o direito mantiveram-se. 

A Inglaterra sempre obteve supremacia no continente europeu e procurou manter 

seu status quo, o que permitiu que, por longo tempo, tirasse proveito disso. Todavia, 

algumas nações da Europa, principalmente, a Alemanha, que conseguiu sua indústria 

pesada desenvolvida, estava interessada em obter mercados pertencentes aos ingleses. O 

desenvolvimento simultâneo do nacionalismo e do militarismo andava pari passu. 

 A Inglaterra conseguia manter as nações europeias em certo equilíbrio em razão 

do seu poderio industrial, naval e também financeiro. Entretanto após a França terminar as 

guerras napoleônicas contra a Rússia e a Alemanha conseguir a unificação do seu país, 

Rússia e Alemanha obtiveram um poder industrial, por volta de 1900, rompendo o 

equilíbrio do continente europeu. Essa sequência de fatos fez com que eclodisse a Primeira 

Guerra Mundial.  
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Na seção seguinte, discute-se a forma e motivações de imigrações europeias a fim 

de estabelecer um quadro de diferenças no que se refere à colonização nas Américas. Para 

tanto, consultam-se Ando (1976) e Beck (1985). 

 

1. 2. Panorama Mundial das Migrações  

 

O movimento migratório demandado por fatores econômico e social iniciou-se em 

meados do século XVII na Inglaterra, mas só se constituiu um fenômeno de âmbito 

mundial a partir do século XIX, mantendo o seu apogeu até a década de 30 do século XX.  

Pode-se afirmar que essa migração foi, de uma maneira geral, o resultado da 

fuga levada a efeito por aqueles que se viram marginalizados durante o processo de 

constituição e desenvolvimento do capitalismo nas sociedades em que viviam e teve 

reflexo no plano político, qual seja, a constituição dos Estados Modernos. 

No processo da decomposição do regime feudal, os homens que se desligavam da 

zona rural não eram bem recebidos em regiões urbanas devido à falta de qualificação para 

o trabalho nas grandes cidades; os que permaneciam no campo eram ameaçados pela 

constante pobreza e pela fome, sendo obrigados a enviar alguns membros da família para 

fora do país. 

 Em outras palavras, podemos definir que o movimento migratório internacional se 

processou num período histórico em que ocorreram grandes transformações estruturais em 

quase todas as sociedades do mundo: as nações estavam em processo de transição do regime 

feudal, via mercantilismo, para o capitalismo. Houve intensa desintegração da camada dos 

camponeses, surgindo, em consequência disso, numerosos desempregados mesmo dentre a 

população dos centros urbanos, de modo que a Revolução Industrial provocou a subtração 
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dos serviços das mãos dos mestres e aprendizes manufatureiros. Os meios de produção 

transformaram os proprietários em simples trabalhadores e também em desempregados.  

Além disso, o governo necessitava de grande quantidade de recursos financeiros 

para o aparelhamento burocrático, ampliação e aperfeiçoamento do setor militar, também 

para a construção de fábricas e estradas de ferro estatais, condições indispensáveis para a 

formação do Estado Moderno. Esses recursos financeiros eram arrancados das populações 

rurais que constituíam a maior parte da população na época, por meio de impostos que 

eram tanto mais pesados quanto os países fossem menos desenvolvidos, deixando os 

camponeses mais pobres. 

Se pesquisarmos a história social do século XIX, quase todos os camponeses dos 

diversos países viviam em situações semelhantes. Assim, o estado de pobreza dos 

camponeses e o processo de decadência dos artesãos alemães, por exemplo, são 

extremamente parecidos com os mesmos fenômenos ocorridos na Itália. É interessante 

notar que essas semelhanças foram observadas também nos camponeses japoneses. 

Houve dois tipos de migração: aquele em que o emigrante já partia com  o 

propósito de fixar-se na região de destino, e outro em que o emigrante objetiva apenas ao 

ganho monetário e se estabelecia no exterior temporariamente. A época em que se iniciou a 

emigração difere de nação para nação. Ando (1976:5) faz o seguinte comentário: 

Segundo Carr Saunders in “World Population”, o número de emigrantes 

que deixaram o continente europeu rumo à América , à Austrália, etc. no 

período de 1821 a 1937, foi  aproximadamente 60.000.000. Por outro 

lado,  Warren S. Thompson in “Population Problems”, considera que 

mais de 60.000.000 de emigrantes saíram do continente europeu com 

destino a diferentes regiões, no período de 1815 a 1932. Além disso, 

partiram  da China  para as ilhas de Pacífico do Sul cerca de 8.000.000  

emigrantes e para as regiões de Manchúria cerca de 10.000.000, os quais 

somados aos saídos da Índia e do Japão para as diversas regiões, cerca de 

20.000.000 de asiáticos sairam de seus países à procura de novas terras. 

Por outro lado, o total da população admitida nos Estados Unidos da 
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América, a maior nação de imigração, sobe a 37.980.000 no período de 

1820 – 1932 (…). 

 

Os espanhóis, os ingleses e os portugueses imigraram para os continentes  norte e 

sul-americanos, das mais diferentes condições sociais com objetivos também variados. 

Além disso, a América importou grande número de escravos negros da África, atingindo, 

aproximadamente, dez milhões. Com a ajuda dessa mão-de-obra, a América, 

principalmente a América do Norte, na região sul do País, desenvolveu sua economia em 

grande escala.  

Fenômeno parecido ocorreu no Brasil. A região sul, na região paulista, até meados 

dos  anos do século XIX, era habitada por  caboclos ou mamelucos8. Eles se dedicavam à 

agricultura de subsistência em pequenas terras, cujo domínio era conseguido por meio de 

registro legal na forma de assentamento de  possessão. Desse modo, ocorreu no Brasil a 

posse de terras por parte de pequenos agricultores. Pode-se perguntar qual seria a relação 

desse fato com a imigração japonesa no Brasil. Esta relação se dá pela forma de trabalho e 

de subsistência, a agricultura. 

A terra era objeto de posse com vistas a resolver o problema da colonização: a 

ocupação territorial. No primeiro período brasileiro de agricultura intensa, não era raro que 

grandes latifundiários deixassem suas terras abandonadas. No segundo período, o da 

imigração, no caso japonesa, isso não ocorreria. De qualquer modo, a solução em ambos os 

casos foi a concessão do direito de propriedade àqueles que realmente se dedicavam à 

atividade agrícola9. 

                                                 
8 Segundo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, caboclo: [Do tupi kari ´boka ] S.m. Bras. 1. Mestiço de 
branco com índio. 2. Antiga denominação de indígena. 
Mameluco: [Do ár. mamluk; escravo, pagem, criado] Bras. 1. Mestiço de branco com 
curiboca.[var. :mamaluco] . 
9  Segundo Ando (1976), essas informações podem ser encontradas no Alvará de 5 de outubro de 1795. 
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Na seção seguinte, discutem-se os efeitos da política mundial sobre a política 

japonesa, como forma de desvendar traços do espírito japonês que gerou o nacionalismo 

fanático identificado nos documentos sob análise nesta dissertação.  

 

1. 3. Situação Política e Socioeconômica do Japão  

 

O Japão entrou na Era Moderna com a Revolução de Meiji em 1868, como já 

afirmado anteriormente, depois do que esse país passa a sofrer maiores influências da 

Europa e dos Estados Unidos. O regime político de Bakufu10, nas mãos de Shôgun11 da 

Dinastia Tokugawa, que dominou o país mais de 260 anos, havia adotado um feudalismo 

totalitário e rígido, com o sistema social das classes de castas, dificultando a mobilidade de 

profissão e ainda fechou os portos12 para a entrada dos estrangeiros, a fim de proteger o 

país contra invasões13. 

No século XVIII, a economia mercantil atingiu considerável desenvolvimento no 

Japão, destruindo a economia natural da sociedade feudal rural. Os senhores feudais, 

oprimidos pelo desenvolvimento de uma economia monetária, transferiram suas 

dificuldades para os camponeses na forma de pesados tributos. Por outro lado, os 

camponeses, incapazes de pagar os tributos com o produto colhido, hipotecavam ou 

vendiam parte de suas terras aos grandes proprietários ou aos comerciantes, desobedecendo 

a proibição legal existente e ficando com áreas de terras cultiváveis cada vez reduzidas.  

                                                 
10  Bakufu é um sistema de política totalitária adotada pela Dinastia Tokugawa.  
11  Shôgun equivaleria semanticamente à patente de general, por representar o poder superior da casta de 
Bushi, samurais, guerreiros e militares. 
12 Exceção ao  Porto de Nagasaki, na Província de Miyazaki, no Kyushû, que fica no Sul do Japão. 
13 A primeira invasão sofrida no Japão pelos estrangeiros foi a dos mongóis. Isso ocorreu no século XIII, em 
1274, um século após a instauração do  governo de Bakufu, em Kamakura. O Imperador Kômei da época era  
contra a abertura de muitos portos no Japão, temendo a invasão dos estrangeiros. 
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Desse modo, foi se destruindo aos poucos a antiga relação de senhor feudal 

(dominante) para com os camponeses (dominados); surgiram, então, os camponeses de 

produção e uma outra relação de proprietários rendeiros, desenvolvendo a desintegração de 

camadas de camponeses no Japão. 

O capital de usura comercial provocou a decomposição da camada dos 

camponeses, pois estes dedicavam-se também ao artesanato caseiro durante a noite ou 

durante o inverno14, porque nesse período não podiam executar o trabalho de lavoura para 

sua subsistência. E aos poucos foram se transformando em pequenos produtores de 

mercadorias com a confecção dos artigos aceitos nos centros urbanos. Entretanto, deve-se 

esclarecer que a relação entre o agricultor rendeiro e o proprietário de terras e comerciante 

não era, de maneira alguma, a relação do capitalismo que prevalece entre o capitalista e o 

trabalhador assalariado. Tratava-se de um trabalho em que a exploração era levada ao 

extremo pelos proprietários das terras e pelos comerciantes, dentro do mecanismo de 

sistema feudal. 

Muitos camponeses deixaram o campo, incapazes de suportar essa situação 

humilhante, mas o  regime feudal não permitia a transferência de toda a família a outro 

feudo, ou ao centro urbano. Assim, seria totalmente fora de cogitação a emigração para o 

exterior devido à política de isolamento adotada pelo governo central de Bakufu (Dinastia 

de Tokugawa). Era, também, proibida a mudança de profissão pelo sistema de classe de 

casta adotado por esse mesmo governo15 constituído de uma política totalitária. 

A maior parte da população pobre que se dirigia à zona urbana tornava-se 

trabalhador por jornada, trabalhadores braçais com renda que mal permitia o próprio 

                                                 
14 No Japão, há regiões, como o noroeste e o norte, em que durante cinco meses neva sem parar, o que 
impede algumas atividades. 
15 O sistema de classe de casta foi criado no governo de Shôgun Ieyasu Tokugawa, no início da Dinastia de 
Tokugawa Bakufu, iniciada em 1603. Antes, mesmo um agricultor poderia ser um bushi, desde que possuisse 
a inteligência de estratégia de guerra e habilidade de artes marciais, a espada, principalmente. Havia também 
a camada de pessoas que não pertenciam a nenhuma casta, denominada hinin. Hi  significa negação e nin, o 
ser humano, traduzindo “não humano”,  pária e intocável. 
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sustento. Aqueles que não conseguiam o trabalho tornavam-se mendigos e vagabundos. 

Nessas situações, os samurais, intelectuais e esclarecidos, principalmente aqueles naturais 

do Sul do Japão que tinham conhecimento do exterior, iniciaram o movimento de 

Revolução de Meiji16.  

Os samurais17 que participaram do movimento da Revolução eram súditos de  

baixa renda, porém eram esclarecidos com o espírito nacionalista. Eles viajaram à Europa e 

aos Estados Unidos e observaram o desenvolvimento industrial  e tecnológico desses 

países e puderam, então, perceber o quanto o Japão estava atrasado na área de ciências 

exatas.  Esses samurais tiveram a participação dos samurais e auxílio financeiro do Feudo 

de Satsuma18, atual Província de Kagoshima, no sul do Japão, que era rica materialmente e 

forte no poder político. Esse feudo havia invadido a ilha de Okinawa19 e a anexara, 

obtendo bom tributo, pois somente Okinawa tinha relações comerciais com a China 

naquela época (cf. Sakamoto, 1985).   

O Bakufu estava enfraquecido economicamente diante de outros feudos, 

principalmente se comparado com Satsuma e de Choshû, em consequência começava a 

perder o poder político. Para que revertesse essa situação e se tornasse aliado do  

Imperador, arranjou o casamento20 do Décimo Quarto Shôgun Iemochi Tokugawa com a 

princesa Kazunomiya, irmã do Imperador Kômei. 

Com conflitos políticos internos e externos, a dificuldade econômica, que já 

durava cerca de vinte e cinco anos, culminou com o término do governo de Bakufu e da 

Dinastia de Tokugawa. Segundo o historiador japonês Sakamoto (1985), esse período de 

                                                 
16 Meiji em ideograma significa Nova Era, a claridade. A revolução de Meiji visava à tomada de poder. 
17 Eles eram dos feudos de  Chôshu, atual Província de Yamaguchi, e o de Tosa, atual Província de Kôchi.  
18 Explicando melhor, o Bakufu também enviava os estudiosos para o exterior, principalmente para os 
Estados Unidos, França, Holanda e Inglaterra, porque tinha consciência de que necessitava terminar com a 
política de isolamento do exterior.  
19 A ilha de Okinawa era denominada  RYÛKYÛ, um reino independente e possuía a língua e a cultura 
diferentes das dos japoneses. Era possível perceber muitas influências da cultura chinesa ali. 
20 Dessa forma, muitos casamentos eram arranjados entre os filhos dos parentes da Família Tokugawa e as 
filhas das nobrezas de classe alta, com o intuito político de fortalecer o status quo, pois o Bakufu em algumas 
decisões importantes tinha de consultar e obedecer ao Imperador.   
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dificulade financeira ilustra sua tese de que um país deve estar bem forte economicamente 

para enfrentar boas relações internacionais e adquirir direitos, a fim de superar os países 

mais poderosos e ameaçadores. 

 Em primeiro lugar, em 1853, aconteceu um fato que abalou o governo de Bakufu: 

o aparecimento de navios americanos em Uraga, perto de Edo21, atual Tóquio. O capitão 

exigia a abertura do porto para o abastecimento de água, alimentos e combustíveis a fim de 

que prosseguisse viagem ao leste da Índia e ameaçou atacar essa região com canhões se 

não aceitassem seu pedido. Os governantes de Bakufu assustaram-se pelos gigantescos 

navios (ainda não eram conhecidos pelo povo japonês) e canhões, razão pela qual 

aceitaram que o porto fosse aberto em Shimoda, na província de Shizuoka22, e em 

Hakodate, na província de Aomori23. Alguns governantes japoneses argumentavam que, 

em dez anos, possuiriam forças suficientes para expulsá-los.  

O comandante Harris, representante do governo norte-americano, construiu o 

primeiro Consulado Americano no Japão em Shimoda, em 1856, e esse fato não trouxe 

nenhum benefício aos japoneses, uma vez que os americanos compravam os produtos 

japoneses com isenção de impostos24.  

O Japão tornou-se centro da atenção de europeus e americanos, que buscavam um 

território para abastecimentos necessários e para funcionar como ponto estratégico para a 

conquista de outros territórios asiáticos. A França ofereceu ajuda tecnológica para a 

construção da fábrica de metalurgia e de navios em Yokosuka perto de Yokohama. O que 

subjazia a essa ação era, na verdade, a intenção de futuramente dominar o Japão, já que 

naquela época o Direito Internacional de Haia não funcionava com lealdade. Entretanto, 

                                                 
21 Edo era a cidade onde ficava o Castelo de Edo, Centro de Poder do Bakufu. Equivale à atual capital do 
Japão, Tóquio. 
22 Situa-se duas províncias ao sul de Tóquio. 
23 Norte do continente japonês. 
24 Eles construíram uma cidade estrangeira em Yokohama, na província de Kanagawa24 com estilo europeu. 
Isso pode ser visto em igrejas, casas e, inclusive, no cemitério, que era bastante diferente do dos japoneses. 



 27 
 

tanto ingleses como franceses reconheceram duras resistências dos povos asiáticos nas 

batalhas anteriores, as quais ocorreram durante a invasão dos ingleses na China, em Hong 

Kong, com a Guerra do Ópio e a conquista da Indochina (atual Vietnã) pelos franceses. 

Assim, ambos preferiam as negociações de comércio à dominação territorial. 

Em 1863, muitos navios entraram no porto de Yokohama desembarcando muitos 

estrangeiros. A seguir, apresentam-se informações relativas aos desembarques feitos no 

porto japonês.25 

 

País                         Navios          Habitantes       

Estados Unidos   40   80 

França    40   18 

Inglaterra            100             140 

Holanda            131               40 

 

Os países anteriormente citados organizaram uma Aliança Naval em 1864. Os 

estrangeiros estranhavam a maneira como os representantes do Bakufu lidavam com as 

negociações no início, porque demoravam a tomar decisões. Isso se explica porque havia 

uma hierarquia a ser seguida para essa tomada de decisão. Assim tinham de enfrentar 

várias reuniões e sempre diziam que iriam consultar o Superior. Aos olhos do estrangeiro, 

parecia que sempre mudavam de opinião. Na verdade, o que havia ali era uma confusão de 

interpretação e mal entendidos derivados de traduções inadequadas quanto a datas de 

pactos, já que os tradutores japoneses dominavam o holandês, mas não dominavam o 

inglês.  

                                                 
25 A estatística foi obtida a partir das informações utilizadas como base para o filme “O Último Shôgun, 
Tokugawa Yoshinobu”, do autor Shiba, Produção de N.H.K. -Nihon Hôsô Kyoku, o canal de Televisão 
Estatal  japonês.  



 28 
 

A política interna do Japão ficou perturbada com essa situação de aparente 

desentendimento derivado das diferenças culturais. Para atrair a atenção do Imperador que 

não desejava a proximidade com o estrangeiro, Chôshu, atual província de Yamaguchi, 

lutou contra a invasão dos ingleses em Shimonoseki26 para mostrar que era fiel ao 

Imperador.   

Essa região era importante para a passagem dos navios, a fim de se alcançar o 

porto de Nagasaki, em Kyushû e ao sul do Japão para chegar à Ilha de Formosa, na China, 

e mais ao sul, à Indochina, às Filipinas, à Malásia, à Indonésia e a outros países asiáticos. 

Os ingleses atacaram o Choshû, mas ao mesmo tempo estabeleceram relações 

comerciais com o feudo de Satsuma 27 e venderam muitas armas de guerra, canhões e 

navios. Como os ingleses eram astutos, perdiam numa província, mas ganhavam na outra. 

Nunca voltavam à Inglaterra sem que tivessem tido vantagens. 

Na época do Shogun Iemochi, por ele ser muito jovem e fraco de saúde, além de 

ser omisso de atitudes políticas, o Yoshinobu Tokugawa foi escolhido para ser seu tutor. 

Yoshinobu era jovem, mas desde a infância mostrou-se valente, curioso, estudioso e 

inteligente. Era obediente ao pai, que era Hanshi de Mito28, e este era um dos importantes 

parentes da Família Tokugawa. O pai era membro do Conselho do governo de Bakufu, 

tinha visão política e preocupava-se com o futuro do Japão. Com a educação rígida 

recebida do pai, a situação político-social ligada ao Bakufu refletia sua forma de ver o 

mundo também, já que ele cresceu vivenciando essa forma de agir do pai. A título de 

ilustração, nessa época, o filho de um Hanshi (governador) não deveria fazer amizade com 

os servos, mas no caso de Yoshinobu essas regras eram quebradas, porque ele furtivamente 

                                                 
26 Shimonoseki é a região ao sul da Província de Yamaguchi; naquele tempo era separada da região Kyûshû, 
ao sul do Japão.  Atualmente existe um túnel para ligar essas duas ilhas. 
27 Atual província de Kagoshima, que fica em Kyûshû. 
28 Hanshi equivalia ao atual governador de uma província.  Mito é a capital da província de 
Ibaraki, nome até hoje conservado. Situa-se  próxima à Tóquio. 
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aproximava-se do povo. Isso influenciou na decisão política e social do futuro e último 

Shôgun da Dinastia Tokugawa.  

Antes de Yoshinobu ser Shôgun, ele assumiu um cargo importante na capital de 

Kyoto: ele foi protetor da Família Imperial e da região chamada Gosho, onde havia 

residências das nobrezas, em torno do Palácio Imperial. Houve uma pequena guerra civil, 

em 1864, devido a um conflito de motivo, aparentemente, fútil para o pensamento atual: os 

samurais de Chôshû lutaram contra a invasão inglesa e por isso acharam que tinham por 

direito proteger a família imperial. Assim, as lutas internas no Japão, sempre se 

concentraram em torno da proteção de Sua Majestade, o Imperador, em favor da 

bandeira Hinomaru, o País do Sol Nascente29. 

Em 1866, Shogum Iemochi faleceu, não resistindo aos problemas dos conflitos 

internos e da decisão política internacional. Os governantes do Bakufu pediram ao 

Yoshinobu que fosse o sucessor, mas Yoshinobu Tokugawa não aceitou  tão facilmente, 

porque almejava a obediência total às suas decisões pelos seus súditos. Como ele era muito 

hábil e inteligente, sabia da situação em que Bakufu estava: decadente economicamente30. 

Se enfrentasse a guerra civil das duas facções políticas internas, o Japão poderia 

enfraquecer-se e, se sofresse a invasão dos estrangeiros, o Japão seria derrotado e se 

tornaria colônia de alguns estrangeiros. Além disso, sabia que muitos súditos do Shôgun 

esqueceram-se do código de samurais, que era o juramento de  fidelidade ao seu superior e 

ao governo além do domínio das artes marciais de guerra.  

Os súditos pensavam em seu interesse e, se terminasse o governo de  Bakufu, 

perderiam sua sobrevivência, tornar-se-iam rounin, isto é, na linguagem atual,  

                                                 
29 Esta observação é importante para a análise do sentimento e do espírito do Shindô-Renmei. 
30 Uma das causas do governo de Bakufu estar com a dificuldades financeiras era a sua política de isolamento 
que não permitia o intercâmbio comercial com o exterior. O único tributo cobrado era oriundo dos 
agricultores.  
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desempregados. Yoshinobu31 aceitou ser o sucessor da Dinastia com a condição de que 

seus súditos obedecê-lo-iam em qualquer situação e se submeteriam a qualquer decisão 

tomada por ele.  

Como explicitamos anteriormente, os intelectuais de Hanshi de Chôshû,  de 

Satsuma e de Tosa conheciam a política exterior e representavam a visão oposicionista de 

Bakufu. Porém, mesmo antes de Yoshinobu tomar posse, o Bakufu já enviara muitos 

estudiosos e pesquisadores à Europa, bem antes de 1860. Isso demonstrava que a visão de 

Yoshinobu estava em sintonia muito mais com a oposição (Satsuma), pois admitia que a 

abertura do país fosse efetivada. Essa aproximação gerava confusões. 

 Quando, por exemplo, houve na  França a primeira Exposição de Arte Mundial, os 

organizadores não souberam quem era o representante do Japão, de modo que colocaram 

duas bandeiras, uma com o nome do representante do Bakufu  com a bandeira japonesa e 

outra do governo de Satsuma com a bandeira japonesa. Esse fato fez com que Yoshinobu 

percebesse que deveria tomar cuidado com o feudo de Satsuma e interessou-se em estudar 

sobre o exterior.  

Conheceu, então, Amane Nishi32, um dos estudiosos enviados ao exterior pelo 

Bakufu à Holanda, e pôde, dessa forma, interagir sobre a cultura europeia. Yoshinobu 

perguntou-lhe sobre a diferença entre as culturas dos países europeus e japonês, e soube 

nessa conversa que os povos europeus possuíam uma consciência de nacionalismo por 

ficarem seus países próximos uns dos outros, num continente e sempre estariam prontos a 

lutar por sua Nação. Segundo Nishi, os cidadãos trabalhavam e ganhavam pela produção, 

eram assalariados e sabiam que tanto mais ganhariam quanto mais produziriam, por isso 

                                                 
31 Yoshinobu, no entanto,  não aceitara o posto de Shôgun, isto é, o cargo de general, porque sua função seria 
a de comandar a guerra  contra Chôshû e Satsuma, o que lhe desagradava. 
32 Nishi estudou, além de holandês, o inglês e o francês; aperfeiçoou-se em Direito Internacional Público, 
Direito Tributário e artes de guerra. Por isso, teve condições de ensinar essas matérias ao Shôgun Yoshinobu.  
Futuramente, este também pôde elaborar  uma Constituição adequada à sociedade japonesa a pedido de seu 
ilustre aluno. 
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acreditava que havia ali desenvolvimento industrial e comercial, o que favoreceria uma 

riqueza maior baseada nos tributos cobrados pelos produtos. Ao comparar com o modelo 

japonês, Nishi considerou-o muito diferente, mas aconselhou Yoshinobu a adotar o sistema 

ocidental para que pudesse colher outros tributos que não somente os dos agricultores. 

Durante o governo de Yoshinobu, chegaram ao Japão navios de guerra francesa 

com um representante do Imperador Napoleão III, da França. Durante o encontro oficial, a 

França pediu que fosse instalado o Consulado Francês em Yokohama com vistas às 

relações comerciais. Durante essa conversa, Yoshinobu soube que os ingleses estavam 

vendendo as armas para Chôshû e Satsuma e que essas províncias tinham como intuito 

derrubar o governo de Bakufu. Com isso, a França ofereceu para Yoshinobu armas 

francesas e despesas suficientes para guerrear contra  Chôchû e Satsuma. Yoshinobu, 

seguindo o conselho de Nishi33, decidiu não aceitar essa ajuda.  

O Imperador Kômei nomeoou Yoshinobu SHÔGUN, isto é general, acumulando 

com essa nova função seu título de sucessor da Dinastia de Tokugawa no governo de 

Bakufu. O Imperador e alguns nobres mais idosos queriam que Shôgun Yoshinobu 

derrotasse Chôshu Han (Província de Yamaguchi), porque seus súditos tinham já atacado a 

capital de Kyoto. Havia duas facções dentro da classe de nobreza: os nobres idosos (fieis 

ao Imperador Kômei permaneciam ao lado de Bakufu) e os nobres jovens (queriam o poder 

político e ficavam ao lado de Satsuma e Chôshû). 

O Shôgun Yoshinobu Tokugawa iniciou, em primeiro lugar, Bakusei kaikaku, 

isto é, a Reforma do Sistema de Governo de Bakufu, a fim de extinguir os costumes 

antigos e governar de acordo com a situação da época, criando leis favoráveis para o futuro 

do país, que servissem para enfrentar as mudanças do panorama político internacional e 

                                                 
33 Nishi, por ser uma pessoa astuta, percebera que nessa intenção francesa havia um propósito subliminar. Se 
o Japão não pudesse pagar a dívida, a França subjugaria o Japão. Nesse sentido, intercedeu também o 
professor Kaishû Katsu, importante intelectual do Japão, no sentido de que se recusasse a oferta de 
empréstimo. 
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socioeconômico. Essas mudanças propiciariam fortalecer o governo de Bakufu, pois 

permitiria que se modernizassem a indústria e o sistema econômico com cobrança de 

impostos. 

Em 1867, com o falecimento do Imperador Kômei34, o principal aliado de 

Yoshinobu, a classe das nobrezas composta de jovens favoráveis ao governo de Satsuma e 

Chôshu, planejou derrubar o governo de Bakufu, e a situação política interna ficou muito 

difícil. Houve lutas, guerra civil em algumas regiões. 

Resumindo, diante da situação de conflitos, antes que Chôshu e Satsuma 

destruíssem a cidade de Edo, Yoshinobu devolveu a posição de Shôgun, assim não teria o 

dever de comandar a Guerra Civil. Ordenou, então, aos súditos que não fizessem ataques 

nem cometessem provocações que pudessem culminar em guerras. Com esse ato de 

devolução do título de general, Yoshinobu passou a ser considerado traidor do Ex-

Imperador. Esses atos de rejeição a Yoshinobu constituíram-se como atos de protesto e 

conspiração para terminar com o governo de Bakufu. Houve algumas batalhas, mas a 

principal resistência foi Aizu Han, atual província de Fukushima35.  

Anos mais tarde, no mês de março de 1868, Yoshinobu Tokugawa devolveu 

também ao Imperador Meiji a posição do Poder Máximo do Bakufu e, em onze de abril de 

1868, a Família Tokugawa deixou o castelo de Edo e mudou-se para a cidade de Mito, 

onde Yoshinobu nasceu. Ficou reduzido para metade o Feudo da Família Tokugawa. 

Assim terminou o governo de Bakufu em Edo, graças à manobra e à inteligência de 

Yoshinobu, que evitou a grande guerra civil. Esse relato sobre a história social do Japão, 

                                                 
34 Em seu leito de morte, o imperador disse as seguintes palavras a Yoshinobu como voto de confiança em 
seu governo: “Eu lhe dou o Poder Totalitário, acredito nas suas decisões, pense bem da Nação e  não deixe o 
povo no caminho do sofrimento com a guerra civil”. Seu sucessor, com apenas dezesseis anos, era mais 
conhecido como IMPERADOR MEIJI,  por ter governado por quarenta e cinco anos na Era Meiji, quando 
ocorreu a Restauração de Meiji, e o Japão conquistou os territórios da Ásia, à custa da derrota da Rússia. 
35 Um episódio triste aconteceu com jovens de quatorze a dezesseis anos que formaram um grupo conhecido 
como Byakkotai.  Lutaram até o Castelo de Aizu que se incendiou e os jovens morreram com a prática de 
seppuku, que, para o código de samurais, significava que era melhor matar-se em nome da honra do que 
entregar sua cabeça aos inimigos. 
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até aqui apresentada, permite reconhecer as reais motivações das saídas de populações 

japonesas para o Brasil. Mais adiante, com a revolução de Meiji, o espírito nacionalista vai 

se fortalecer e impedirá ou dificultará a aculturação de japoneses no Brasil. 

Logo em seguida, Família Imperial foi transferida para o Castelo de Edo e, em 

treze de outubro de 1868, essa cidade tornou-se a capital do Japão com o nome de Tokyo. 

Inicia-se a nova Era Meiji, com o término do sistema de classe de castas. Reorganizaram-

se as classes em três: kazoku (nobreza), shizoku (família de bushi) e  heimin (o  povo 

geral).  

Entre o povo, já havia a camada da alta sociedade, ou seja, os grandes 

comerciantes que abriram lojas modernas e outros que instalaram empresas. Os membros 

desse grupo tornaram-se, posteriormente, empresários e capitalistas. Dessa maneira, 

iniciou-se o capitalismo no Japão.  

Os latiundiários eram ricos, mas a vida dos rendeiros e pequenos propritários de 

terra (os agricultores em geral) para alguns tornou-se imutável e para outros ficou mais 

difícil.  Outro efeito disso foi que samurais de baixo escalão ficaram desempregados e 

começaram a viver na miséria. Ninguém comprava as espadas e, somente, sobraram a 

honra e a lealdade. 

Esclarecendo melhor, os senhores feudais perderam seus feudos e, em troca, 

receberam o título de nobreza e passaram a ser sustentados pelo Governo central. Os seus 

súditos de camada alta tornaram-se militares de alto posto. Os samurais ficaram militares 

de baixo posto, policiais, pesquisadores científicos, técnicos, professores e funcionários 

públicos em geral, pois eles dedicavam-se aos estudos das letras e de estratégias de guerra, 

além das artes marciais de espada. Alguns samurais tornaram-se administradores de 

comércio, uma vez que, a partir dessa época, podiam mudar sua profissão.   
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Para a modernização do país o governo empenhou-se na criação das Forças 

Armadas: exército terrestre, exército de marinha e de aeronáutica. Cuidou da implantação 

de indústria moderna de mineração, construção de estradas de ferro para o escoamento do 

produto industrializado, rede de comunicação e aparelhamento das repartições públicas, da 

polícia e o estabelecimento de escolas em todo o país, que teve obrigatoriedade de estudo 

mínimo durante quatro anos. Tudo com muito rapidez, a fim de recuperar o tempo perdido 

na Dinastia de Tokugawa. 

Adotou-se a medida drástica de tributação e criou-se a reforma do imposto rural 

para conseguir mais tributos. Como já havia o empobrecimento na zona rural, com essa 

medida a situação da população camponesa tornou-se em miséria, provocando a 

desintegração da camada de agricultores36. No entanto aumentou o número de donos de 

grandes latifundiários37. 

A Revolução de Meiji foi bem sucedida como reforma política, mas socialmente 

não obteve êxito, não conseguindo alterar, completamente, o regime feudal. O número de 

mendigos e de indigentes era assustador nas grandes cidades  no início da Era Meiji. Os 

japoneses, então, ficam sem perspectivas de trabalho e de sobrevivência em algumas 

regiões. Daqui para a tomada de decisão pela emigração não faltará muito. 

Os traficantes de coolies 38 apareceram logo após a abolição dos escravos negros. 

Foi praticado, principalmente, pelos portugueses. Eles sequestravam vagabundos e 

indigentes chineses, utilizando como base os portos de Hong Kong e Amoi (á época, de 

                                                 
36 Os oito anos compreendidos entre 1883 e 1899 foram os anos em que a desintegração da camada dos 
camponeses atingiu maior intensidade no Japão. (cf. Ando, 1976). 
37 Essa situação prosseguiu até o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, com o estabelecimento da 
Reforma Agrária,quando houve a reforma  da  Constituição Japonesa. 
38 O trabalho de “coolies” teve origem na India, na colônia britânica, quando teve a abolição dos escravos 
negros. Os indianos de camada popular eram pobres e viviam no estado de miséria. Os “coolies indianos” 
eram contratados durante cinco anos em troca do custeio de viagem e de salários. Eles foram enviados às 
fazendas de chá da Guiana Inglesa, Jamaica e Ceilão e também  para as fazendas de borracha de Malaia (cf. 
id.ib.). 
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possessão portuguesa), que estavam fora da jurisdição chinesa e levavam ao exterior, 

desobedecendo a lei de proibição do tráfico de seres humanos. 

No Japão, embora a situação do povo fosse ruim, as medidas humanitárias do 

governo de Meiji impediram que os vagabundos e mendigos fossem para o exterior como 

coolies. Por outro lado, a fim de modernizar a indústria e com a necessidade de recursos 

para matérias-primas, o Japão adotou o governo de militarismo e entrou em guerra sino-

russa japonesa. Transformou os vagabundos e mendigos em soldados e junto com os 

militares invadiu a Rússia pela disputa da Manchúria e da China. Os dois países 

enfrentaram  batalhas difíceis, e o Japão venceu na batalha de Tsushima, no Mar do Japão 

e, com o Tratado de Portsmouth, houve um  acordo de possessão territorial. Logo em 

seguida, iniciou-se a colonização dessa região, onde foi construída a Estrada de Ferro 

Trans-Siberiana. Edward W. Said (2005, p.51) comenta o  seguinte a esse respeito:  

[...] a ideologia do imperador (Tennôsei ideorogii) foi uma criação de 
intelectuais durante o período Meiji; embora essa ideologia tivesse sido 
originariamente alimentada por uma atitude nacional defensiva, e mesmo 
de inferioridade, em 1915 ela já dera mostras de um forte nacionalismo, 
ao mesmo tempo capaz de um militarismo extremo que subordinava o 
indivíduo ao Estado. Além disso, também rebaixou outras etnias, a ponto 
de permitir, por exemplo, a chacina deliberada de chineses na década de 
1930, em nome de shido minzeku (lê-se, shidô minzoku), a ideia de que 
os japoneses formavam uma raça (um povo) líder. 

     

A mudança política e social é uma ocorrência natural da história da humanidade; 

normalmente segue com algumas causas e deixa as marcas de suas consequências. Isso  

provoca uma alteração social também no pensamento do povo. Entretanto, no caso do 

Japão, não se sabe se foi melhor o término do Bakufu, pois novos governantes e  

intelectuais da Era Meiji adotaram o xintoísmo, em nome do Imperador39. Portanto, o povo  

deveria idolatrar o Imperador e seguir essa religião. Pela entrada do budismo no Japão, em 

meados do Século VI, e do cristianismo na época de Jesuítas com os portugueses, essas 

                                                 
39 Segundo a mitologia,  a Família Imperial seria descendente de Deus, que criou a Nação  Japonesa. 
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duas religiões eram consideradas estrangeiras no Japão e por isso o novo governo exigiu 

que o povo adotasse o xintoísmo, para o fortalecimento do nacionalismo. Temporariamente, 

foi decretada a lei de proibição das práticas das religiões budistas e cristãs. Essa imposição 

e a educação influenciaram o espírito e o idealismo dos japoneses e dos imigrantes vindos 

ao Brasil nas primeiras fases da imigração.  

Além disso, o novo governo adotou a política de Imperialismo, copiando o 

imperialismo estrangeiro. Para obter matérias-primas, iniciou a política de expansão 

territorial e enfrentou a Guerra Sino-Russa40. Tudo em nome do Grande Império Japonês. 

E os japoneses da época jamais pensariam que o Japão seria capaz de ser derrotado em 

qualquer guerra. Isto influenciou o espírito dos imigrantes japoneses no Brasil de primeiras 

décadas do século XX. Uma boa parte deles também não acreditava que o Japão houvera 

perdido a II Grande Guerra Mundial para os Estados Unidos, o que os fazia continuar nas 

lutas grupais e sabotagens de produtos. 

Nesta seção, apresentamos a evolução das formas governamentais do Japão até a 

chegada ao sistema da Restauração de Meiji, que representa o mais forte nacionalismo 

japonês. Essa quase filosofia de viver pode ser reconhecida na forma de agir e pensar dos 

imigrantes japoneses investigados pelo DEOPS e DOPS/SP nos dossiês que são objeto 

desta dissertação. Para entender melhor como se dá a imigração japonesa e suas 

motivações para chegada ao Brasil, elaboramos uma seção específica que vai a seguir 

explicitada.  

 

1.4. A Imigração Japonesa no Brasil  

 

 Como base para a construção dessa mldura sócio-histórica da imigração japonesa, 

                                                 
40 O Japão venceu a Rússia e anexou as ilhas ao norte do Japão. Ainda conquistou a região da Manchúria na 
China, ilha de Formosa da China, dominou a China Continental e a Corea. 
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utilizam-se informações contidas nas seguintes obras: Morais (2001), Correia (2008), 

algumas obras enciclopédicas, comemorativas e xemplares do jornal Nikkey. 

A emigração japonesa para o exterior significava para os camponeses a 

possibilidade de trabalhos temporários, visando à remessa do ganho para os familiares da 

terra natal. Por este motivo, preferiam deixar a esposa e os filhos sob os cuidados dos pais. 

No Brasil, as empresas de imigração permaneceram em observação até o ano de 

1895, quando foram pactuadas as relações bilaterais de comércio e amizade entre o Japão e 

o Brasil. No ano de 1905, o Ministro Sugimura, do Japão, veio como chefe da delegação 

japonesa e visitou o estado de São Paulo, permancecendo na região de Ribeirão Preto, o 

centro da cafeicultura. A delegação foi bem recebida pela população, pois houve a 

coincidência com a vitória do Japão sobre a esquadra russa do Báltico na batalha naval do 

Japão.  

O Ministro Sugimura sentiu-se entusiasmado pela boa recepção e escreveu um 

relátorio com detalhes ao governo japonês. Inclusive dizendo que a população brasileira e 

o governo recebiam bem os imigrantes japoneses, e nesse momento o estado de São Paulo 

estava precisando de mão-de-obra na lavoura, por isso divulgava que, após o término 

contratual nas fazendas de café, os camponeses imigrantes poderiam se tornar agricultores 

independentes. Além do mais, as fazendas de café estavam com falta de mão-de-obra, 

devido à proibição da emigração dos italianos pelo seu governo. 

Ryu Mizuno41 foi considerado o pai da imigração japonesa, por ser um homem de 

grande espírito e por mobilizar esforços para que essa migração se desse com sucesso. 

Numa de suas viagens, encontrou o Brasil como um bom espaço para enviar japoneses.  

Sua vinda ao Brasil se deu após ter lido um artigo sobre a visita do Ministro  Sugimura, no 

jornal.  

                                                 
41 Nasceu em 1859 e faleceu em 1951.Um intelectual, formado na Universidade de Keiô, uma das melhores 
universidades de Tóquio, Japão. 
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Em 1904, fundou a Empresa Imperial de Emigração, em Tóquio. Em 1907, veio 

ao Brasil e firmou o contrato de vinda de 3.000 imigrantes japoneses com o Secretário da 

Agricultura do Estado de São Paulo. Ao retornar ao Japão, começou a preparar a viagem e 

a recrutar os emigrantes. Em fevereiro de 1908, conseguiu a autorização do Ministério das 

Relações Exteriores e logo procurou o navio para que pudesse acomodar um grande 

número de emigrantes em segurança. Conseguiu com a viúva do Barão Shigeno a quantia 

suficiente para fretar o navio Kasato-maru, da Companhia de Navegação Tôyô. Os 

imigrantes japoneses deviam imigrar agrupados em três elementos, sendo o casal e pelo 

menos uma criança, filho ou não, acima de 14 anos. Muitos solteiros iam com o casamento 

arranjado, acompanhado de algum parente42. 

Mizuno conseguiu fortes aliados, sendo um deles Uetsuka Shuhei, de 25 anos, 

recém-formado no curso de Direito, na Universidade Imperial de Tokyo. Foi acompanhado, 

também, da família do Monge Ibaragi,43 que foi o precursor da religião budista da Seita 

Butsuryûshû no Brasil, pois Mizuno sentia falta de alguém que rezasse, para que tudo 

desse certo durante a viagem e durante a estada dos colonos no Brasil44. 

O Kasato-maru aportou em Santos em 18 de junho de 1908. Logo que 

desembarcaram, os imigrantes foram levados de ônibus até a estação de trem de Santos, 

para de lá seguirem rumo a São Paulo, à Estação da Luz. E por uma linha especial, 

seguiram para a Hospedaria dos Imigrantes, no bairro do Brás. 

O jantar da chegada à hospedaria foi servido de um modo especialmente dedicado 

à ocasião, devido ao grande número de imigrantes japoneses. A primeira alimentação foi 

                                                 
42 O casamento arranjado era comum nessa época, no Japão. 
43 Ibaragi, lê-se Ibaragui. 
44 Mizuno foi ao Altar Sagrado (Gohouzen) do Templo Seiouji pedir que lhe cedesse um de seus discípulos 
para a viagem ao Brasil. Ele procurava “um jovem, humilde e determinado jovem” e escreveu o seguinte: 
“(...) Esta é uma grande oportunidade de levarmos o Darma Sagrado de Buda, à outra face da Terra. Muitos 
japoneses irão, precisarão desbravar novas terras e passar por inimagináveis obstáculos. Sem o suporte 
espiritural, a missão se tornará quase impossível. A partir da conversão dos próprios emigrantes, brasileiros 
nativos também se converterão e a religião terá contribuído para o progresso de uma nação.” (CORREIA, 
2008, p.49) 
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um cozido de bacalhau com batatinha, seguido de um cafezinho, tudo muito estranho para 

japoneses. O intérprete45 Suzuki Teijiro, informou a todos o seguinte: “Este é um prato 

especialmente feito para recepcionar todos os imigrantes japoneses. Saboreiem a farta 

refeição!”. Os imigrantes experimentaram, pela primeira vez, o cafezinho brasileiro, que 

acharam forte e amargo46. Somente, então, começaram a sentir na pele as diferenças da 

terra misteriosa em que acabaram de aportar. Não conheciam o sabor do café, para cuja 

plantação haviam sido contratados. Com esta diferença de costumes, descobriram a nova 

realidade, através de algo que não tinham imaginado antes de deixar o seu país47. 

Na hospedaria, havia alguns imigrantes europeus que estavam ali em condições 

bem diferentes das dos japoneses. Eles haviam vindo com pouquíssima bagagem e alguns 

apenas com a roupa do corpo, de modo que a organização dos japoneses chamava a 

atenção de todos. 

No dia 20, o prefeito da cidade de São Paulo, Jorge Tibiriçá, acompanhado do 

Secretário da Agricultura, Carlos Botelho, e do Secretário da Justiça, Bento Bueno, 

visitaram o alojamento e ordenaram aos imigrantes que permanecessem ali durante oito 

dias para que se procedesse a uma inspeção das bagagens. 

O monge Ibaragi era cuidadoso em todos os detalhes e demonstrava-se 

preocupado com o dia da revista das bagagens, pois trouxera apetrechos do bicho da seda e 

tudo do que precisasse para seu cultivo. Ocorre que isso era categoricamente proibido pelo  

Governo Brasileiro, uma vez que o contrato pactuado com os imigrantes japoneses era de 

trabalhar no cultivo cafeeiro. O intuito do monge era, somente, sobreviver de alguma 

forma, abastecer a família e paralelamente realizar suas missões religiosas.  

                                                 
45 Na hospedaria, vieram os seis intérpretes: Massaru Mine, Motonao Ono, Teijiro Suzuki, Unpei Hirano, 
Junnosuke Kato e Nihei Takashi, todos eram formados na língua espanhola, pela Unversidade Federal de 
Línguas Estrangeiras, no Japão. (Cf. Kyohaku, 2008) . 
46 Grifo desta autoria. 
47 Imaginavam que viriam para ganhar dinheiro fácil, mas essa expectativa logo se mostrou frustrada. 
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Em meados de 1900, na época em que o navio Kasato-Maru partia, o cultivo do 

bicho da seda era moda no Japão  e esse país era o maior exportador mundial de seda. 

Ninguém havia pensado nessa atividade de subsistência, apenas o monge Ibaragi. Investir 

na árvore que dava dinheiro, agricultura de café, não era sua primeira opção.  

Tendo em vista que o Governo Federal  criara uma estação experimental de 

sericultura somente em 1912, pode-se dizer que Ibaragi foi praticamente um dos primeiros 

a pensar na atividade no Brasil, se não lhe tivessem confiscado todos os materiais de 

cultivo do bicho da seda no momento da inspeção. Era algo ainda tão desconhecido à 

época, no Brasil, que os inspetores nem sabiam que tipo de materiais eram aqueles 

encontrados com o imigrante. Ao verem o bicho da seda, os ovos e a quantidade de folhas 

de amoreira  na bagagem para a alimentação dos bichos, os inspetores assustados acharam 

melhor confiscá-los. 

O ato marcante de desobediência civil do monge Ibaragi residia no fato de ter 

assumido a  identidade sacerdotal desde o início, mesmo sabendo que todos deviam 

declarar-se agricultores. Fazia parte de sua personalidade marcante ser honesto.  

A maioria dos imigrantes foram enviados à região da Estrada de Ferro Noroeste. 

A família de Ibaragi e as demais onze famílias foram levadas à Colônia Veados, atual 

cidade de Bauru. Cada família teve que construir sua casa e camas, indo cortar árvores na 

floresta. Para se alimentar, comprava do próprio dono os mantimentos necessários para 

refeição, e os valores correspondentes eram abatidos da pequena parcela do pagamento 

mensal. Quase sempre não sobrava nada para receber no final do mês. Os imigrantes 

tinham  que passar fome, algumas vezes, para que não se tornassem devedores, apesar do 

trabalho pesado. Ibaragi sentia como todos os demais o sofrimento dessa vida escrava, mas 
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refletia, ao mesmo tempo, com palavras que confortavam os demais, ainda que ficasse a 

pensar numa forma de romper com esse modo de vida48.  

Depois de Veados, a família Ibaragi foi para a colônia Itatinga, localizada nas 

proximidades da Estrada de Ferro, Linha Sorocabana. Aí foi contratada por um ano até 

terminar a colheita de café. No entanto, a vida era a mesma que a da fazenda anterior, 

basicamente trabalhar para sobreviver.  

Um dia o monge encontrou com Haraguchi, que vivia na fazenda de Veados. Este, 

resolvera fugir de Veados49 e saira de lá calçando um chinelo de palhas e trazendo consigo 

apenas uma trouxa de roupas. Procurou a ajuda com o monge para ser empregado também. 

Logo depois chegou a família Tadano, proveniente da Província de Fukushima, à busca de 

novo emprego. Os pedidos dos dois imigrantes foram levados ao conhecimento do 

administrador da fazenda, e logo estavam contratados para trabalhar na fazenda filial, nas 

proximidades de Itatinga. Desta maneira, o monge Ibaragi não era mais procurado apenas 

para realizar o culto ou as orações. Aos poucos, voluntariamente, oferecia outros tipos de 

assistência aos imigrantes, sempre que podia e fosse solicitado.   

Certa vez, o monge fora preso por cometer o delito de desacato à autoridade, 

sucedido da seguinte maneira. O imigrante Onodera, com mais de 40 anos de idade, fora 

contratado para trabalhar na famosa fazenda Smith e queria casar-se antes da partida. 

Como conhecia uma moça chamada Anzai, que trabalhava como empregada doméstica e 

sofria muito por causa do desentendimento com a patroa, Onodera a pediu em casamento, 

no entanto, sua patroa não a queria dispensar.  A pedido de Onodera, o monge fora buscar 

a moça, e tentara convencer sua patroa. Ibaragi insistiu ficando parado na frente do casarão 

por longo tempo até que aparecera a polícia, que o tratara de forma insultante “Seu japonês. 

                                                 
48 Dizia: “Eu tenho o Darma Sagrado ao qual me agarrar. Nele encontro meu equilíbrio e o meu alimento. 
Mas, e as pessoas? Precisam comer e ter uma vida minimamente digna...” (Correia, 2008:95)  
49 Se esse imigrante, não tivesse cumprido o tempo de contrato, estaria praticando o ato de desobediência 
civil. 
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Não percebe que é intruso aqui. Você é como um porco, me dá nojo. Suma daqui, antes 

que eu perca cabeça”. O monge respondeu com seu português rudimentar de uma forma 

que a polícia não esperava “O que é justo é justo. Se eu sou porco, então você é um 

cachorro”, e isso culminou com sua prisão.  

Uetsuka, formado em Direito, foi à delegacia e explicou habilmente a situação ao 

delegado, que deu razão à atitude humana do monge, que foi resgatar a moça para que ela 

pudesse seguir sua vida. O caso acabou sendo encerrado, o monge foi solto e a moça 

obteve sua liberdade. 

Acelerando os episódios mais adiante na linha do tempo, já era 1912, a única 

forma de comunicação dos imigrantes japoneses com o Japão era por meio de cartas pelos 

navios, o que sempre demorava muito. Tudo era difícil, e mesmo para fazer o contato com 

os familiares do Japão, dada a exaustiva rotina de trabalho, não restava muito tempo para 

que as correspondências fossem geradas e levadas para envio. 

Na década de 1910 a 1940, a Rua Conde de Sarzedas, no bairro de Liberdade, em 

São Paulo, tornou-se o reduto de japoneses. No início, havia apenas algumas casas, onde se 

encontravam os japoneses mais antigos. Mizuno, que viera no navio Kasato-maru, junto 

com o monge Ibaragi,  abriu um escritório de imigração com o auxílio de Uetsuka que 

jurou ajudá-lo em todos os momentos até a morte50. Dessa maneira, eles trabalharam para a 

imigração japonesa, visando ajudar socioeconomicamente o Brasil e o Japão.  

A história social de imigração japonesa apresenta um lado de vida sacrificada e de 

sofrimento, mas também demonstra um lado de união e solidariedade entre os imigrantes 

japoneses, pois havia como elo importante a amizade entre os conterrâneos. 

Em 29 de janeiro de 1942, o Brasil rompeu a relação diplomática com o Japão. 

Logo em seguida, no mês de fevereiro, foi decretado pelo governo brasileiro o confisco de 

                                                 
50 Verifica-se que esse juramento de fidelidade resgata um costume antigo do código de samurais. 
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imóveis e bens de capital de japonês imigrantes que viviam na região da costa litorânea do 

continente brasileiro, e a proibição de viagens dentro do país sem a licença da  polícia para 

os cidadãos provenientes das nações inimigas, chamados “países do eixo”. 

Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a preocupação com os 

estrangeiros, principalmente, com alemães, italianos e japoneses (considerados eixistas), 

aumentou. Nesse sentido, a Política Totalitária de Getúlio Vargas, em 1º de outubro de 

1942 foi declarada a lei federal que definia os crimes militares e os crimes contra a 

segurança do Estado para os tempos de guerra. O Decreto-Lei número 4.766 consiste de 69 

artigos (a ser discutido mais detidamente no segundo capítulo desta dissertação), e dentre 

esses foram selecionados para exposição e comentários nesta dissertação somente os que 

são pertinentes ao tema sob estudo, qual seja, leis promulgadas sobre proibições dos atos de 

estrangeiros no Brasil. 

Muita documentação foi gerada a partir dessa proibição. A maior incidência de 

documentação ocorreu entre os anos de 1944 a 195751, com as atividades de investigação 

demandadas por suspeita a respeito da nacionalidade de pessoas de índole duvidosa.   

Na atividade suspeita, há uma volumosa quantidade de pessoas de nacionalidade 

japonesa como alvo de investigação. O termo niponismo era utilizado pelos policiais para 

caracterizar a conduta comprometedora dos japoneses acusados de colaborar com os países 

adversários do Brasil na II Guerra Mundial. 

Os “súditos do eixo”, forma pejorativa pelos quais os policiais tratavam os 

cidadãos japoneses (destinou-se a qualificar os alemães e italianos também),  passaram a 

ser investigados com muito mais rigor. Durante essa época, os japoneses eram detidos 

pelos policiais pelo simples fato de se comunicarem em sua língua materna. Isso se 

justifica pela suspeita de que esses japoneses pudessem em sua língua, incompreensível 

                                                 
51 Aquino et alii (2002) afirma que o período é de 1943 a 1955, entretanto, em trabalho de leitura dos 
documentos, notamos que esse período é mais amplo. 
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aos policiais, articular uma conspiração política. Assim, sempre que fossem ouvidos 

falando japonês, logo os policiais imaginavam que estivessem planejando algo contra o 

Brasil.  

Além disso, as investigações mencionadas nos textos levantados são relativas à 

proibição do ensino da língua japonesa, justamente porque  ocorreu o fechamento das 

escolas e também das associações onde esses estrangeiros se reuniam para lazer e 

atividades festivas. 

Vale ressaltar que essa proibição linguística causou um importante impacto nas 

relações sociais desse grupo de imigrantes. Houve desentendimento entre os próprios 

japoneses, durante e após a Segunda Guerra Mundial, o que deu origem ao surgimento do 

grupo chamado “Shindô-renmei”  52, composto por pessoas que sabotavam o cultivo de 

menta e de bicho da seda, assim como não acreditavam na rendição do Japão e, por isso, 

lutavam contra os seus patrícios, que admitiam a derrota do Japão na guerra. 

Com a rendição na Segunda Guerra Mundial, que culminou com  a má situação 

socioeconômica do Japão e com outros fatores de ordem política e econômica, esses 

japoneses não puderam realizar o sonho de retornar ao seu país de origem. Isso resultou, a 

longo prazo,  na integração de filhos de japoneses na sociedade brasileira. 

 

 

 

 

                                                 
52  A significação da expressão Shindô-renmei pode ser explicada da seguinte forma: 
臣 (Shin) 道(dô)  連盟 (renmei), que equivale à: Shin (Súdito do imperador) dô (caminho) renmei (Liga ou 
Aliança).  O termo shindorenmei não deve ser traduzido como Tokkô-tai, pois este surgiu no Japão no final 
da Segunda Guerra Mundial, significando o nome de um grupo de Exército de Aeronáutica, composto por 
pilotos jovens de 14 anos a 20 anos. Munidos de bomba, atiravam-se contra o alvo que eram os navios 
americanos, para que os inimigos não avançassem ao território japonês. O ato era uma maneira de defender a 
Pátria. Como não matavam os civis, não poderiam ser tratados como terroristas. Os jovens se candidatavam 
voluntariamente, e depois eram treinados para serem pilotos. O governo japonês não os obrigava a ser pilotos, 
nem aceitava os primogênitos. 
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 1.5. SHINDÔ-RENMEI 

 

O episódio histórico que deflagrou o movimento shindô-renmei foi a crença na 

vitória do Japão na Segunda Guerra Mundial. Ocorre que um grupo ‘fanático’ movido pelo 

espírito nacionalista japonês fez com que uma série de fatos isolados ocorressem em várias 

regiões provocando a perseguição pela polícia secreta, que classificava essas atitudes como 

criminosas. Para entender melhor essa afirmação, será preciso recuar no tempo e recolher 

dos fatos elementos que nos levem a compreender a verdadeira natureza de algumas ações 

consideradas, muitas das vezes, equivocadamente, como ações terroristas. 

Como se afirmou anteriormente, com a entrega do governo de Bakufu para o 

Imperador (Era Meiji), um sentimento nacionalista muito forte desabrochou no Japão, cuja 

preocupação governamental então era totalmente centralizada no papel do Imperador, seja 

em suas bases religiosas, seja em suas bases político-culturais.  

Um fato que marcou a rendição (ou derrota) japonesa diante dos norte-americanos 

foi o discurso proferido por seu Imperador, da era Showa, seis meses após o término da 

guerra. Nesse discurso, feito de próprio punho, Hirohito, em emissora de rádio, por ocasião 

do Ano Novo japonês bradou que o Japão havia sido vencido pelo seu maior oponente.  

Suas palavras foram as seguintes: 

Os laços que nos unem a vós, nossos súditos, não são o resultado  
da mitologia ou de lendas. Não se baseiam jamais no falso conceito 
de que o Imperador é Deus ou qualquer outra divindade viva. (apud  
MORAIS, 2001, p.9) 

 

Essa fala representou a renúncia pública à divindade, que naquele momento o 

Imperador cumpria resignado, com a voz solene, mas muito triste, empregando uma 

linguagem arcaica, ou seja, a própria da Família Imperial. Alguns observadores dizem que 
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o General MacArthur forçou esse ato ao Imperador53 para que o povo não o respeitasse e 

exigiu que se acabasse com o imperialismo, substituindo-o pelo sistema capitalista. E 

também mudou a Constituição Japonesa, desfazendo o Exército e latifúndios. Dessa 

maneira, com a rendição incondicional, o Japão tornou-se Colônia Americana durante 

alguns anos. 

No entanto, muitos imigrantes japoneses não sabiam (ou não faziam questão de 

saber) dessa situação do Japão. Uma vez que o Japão já vencera a batalha contra russos e 

durante 5 mil anos de sua história nunca fora derrotado na guerra, a maioria dos imigrantes 

da primeira leva julgava ser impossível que seu país tivesse sido derrotado. 

O bairro de Coim ficava nos arredores da cidade de Tupã, a 550 quilômetros de 

São Paulo, e na proximidade dessa cidade residiam 13 mil japoneses, à época, uma cidade 

de quase 45 mil habitantes. No dia em que o Pronunciamento do Trono foi retransmitida 

para os brasileiros pelas ondas curtas da Rádio Record, foi traduzida em português quase 

simultaneamente. Um lavrador sentiu-se seguro para ir à forra contra os japoneses do 

bairro (cf. Morais, 2000). 

Ao chegar perto da casa de Shigueo Koketsu, que morava em uma casa pobre, 

como quase  todos os patrícios, em vez de encontrar gente chorando, viu uma animada 

festa. Ora, os japoneses estavam comemorando o Ano Novo, que é a principal 

comemoração do ano. Da cerca, o lavrador berrou interrompendo a algazarra: “Olha aqui, 

cambada de bodes: acabou de dar no rádio que o rei de vocês não é Deus merda nenhuma... 

O Japão perdeu a guerra, vocês agora vão ver quem é que vai botar canga em quem.” 

(apud Morais, 2000:11).  

O lavrador viu, também, fincado no chão o bambu em que estava hasteada uma 

bandeira japonesa de seda. Ele foi denunciar à delegacia imediatamente, porque, nesse 

                                                 
53 O Japão declarou a rendição perante os Estados Unidos, entretanto este país exigiu que fosse a rendição 
incondicional, razão pela qual lançou bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, e afirmou que 
iriam continuar lançando-as até que o Japão declarasse sua RENDIÇÃO INCONDICIONAL. 
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período, ainda era considerado um crime contra a Segurança Nacional o hasteamento de 

bandeira de qualquer um dos três países do Eixo. Esse fato denunciado provocou uma 

tragédia, que começou da diferença cultural e de identidade, porque o lavrador não sabia 

nada a respeito do festejo do japonês, somente pensou em obedecer à lei e agradar a polícia 

autoritária. Mas, na verdade, os dois lados tinham suas razões. Os japoneses cometeram o 

ato de desobediência civil, de um lado; e de outro, a lei não precisava ser aplicada, visto 

que a guerra terminara. Esse equívoco é uma das consequências da política totalitária, que 

deixou um traço negativo social da época. 

Logo, chegou um policial e reservou para si a honra de capturar o troféu da 

expedição: a bandeira japonesa. Arrancou com violência a haste improvisada e levou-a em 

direção ao caminhão, onde os presos foram embarcados. Um japonês gritou, numa 

interlíngua muito próxima do japonês, porém com intenções de comunicação em  

português: “Não toque na bandeira japonesa! A Hiromaru 54é sagrada, não pode ser 

deshonrada!”. (id., p.11). 

O policial militar, Edmundo, um mulato de quase um metro e oitenta de altura, 

encarou o japonês chamado Koketsu, que parecia muito pequeno. O cabo deu um violento 

golpe nos ombros do japonês com o cassetete de madeira. E gritou: “A bandeira é sagrada, 

é? Pois olha aqui o que eu faço com a sua bandeira, seu bode fedorento: limpo merda de 

vaca da minha bota”. (id., p.12). Encerra-se aí um ato ofensivo aos japoneses. E levaram os 

sete japoneses para a delegacia, onde foram presos pelo ato de desacato à autoridade e 

desobediência civil. 

Quando o subdelegado, José Lemes Soares, veio fazer o interrogatório, já era 

meia noite. Como os japoneses mal falavam o português, Jorge Okazaki, nascido no Brasil, 

e com a profissão de contador, amigo dos policiais, serviu de intérprete. Terminando o 

                                                 
54 Hinomaru significa o Sol Redondo, ou seja, o símbolo do país do Sol Nascente. 
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interrogatório do primeiro detido, Okazaki sugeriu ao policial fazer-lhes a pergunta sobre 

qual país havia ganho a guerra. Os japoneses responderam com convicção que havia sido o 

Japão, porque, se tivesse perdido, todos eles estariam mortos, pois o Japão nunca perdera 

batalha alguma.  

Na madrugada do dia seguinte, a colônia japonesa sabia do ocorrido: que o 

policial Edmundo havia pisado na bandeira Hinomaru; os sete japoneses foram detidos e 

torturados; que Okazaki, intérprete, apesar de ser descendente de japonês, ficara ao lado do 

policial. Eram fatos verdadeiros, mas mal contados.  

O ódio dos japoneses foi despertado ao saberem da humilhação vivenciada pelos 

conterrâneos e, dois dias após o acontecimento, Okazaki viu na fachada de sua casa escrita 

em ideograma japonês: Traidor da Pátria. Lave sua garganta. Okazaki entendeu bem 

essas frases enigmáticas, pois “lavar a garganta” era uma expressão usada por japoneses 

militares antes da execução para que o pescoço sujo não contaminasse o katana, a espada, 

a morte ritual dos samurais. Também Okazaki foi chamado de “possuidor de coração sujo”. 

Os sete japoneses, samurais, andavam na cidade à procura do cabo Edmundo. A 

imagem assombrosa dos sete japoneses atravessando as ruas provocou calafrios nos 

brasileiros. 

Esse fato foi um dos episódios que ocorreu nas várias cidades ou nas fazendas das 

Colônias Japonesas. Há várias opiniões acerca do significado do termo Shindô-Renmei. 

Alguns chamam esse grupo de terroristas, por agirem contra o Decreto-Lei  nº 4.766, de 1º 

de outubro de 1.942, promulgado pelo Presidente Getúlio Vargas, mas essa lei perdeu 

validade após a queda do regime totalitário, ou ditadura de Vargas, em 1945, no final da II 
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Guerra Mundial. Do ponto de vista do Direito Penal, o uso do termo terrorismo é 

inadequado, nem sempre a ação feita pode ser rotulada de terrorista55.  

Sob o ponto de vista do Direito Penal, se a vítima fosse  morta, o assassino 

deveria ser indiciado por crime contra a vida, conforme consta no artigo 121 do Código 

Penal. O correto é dizer que alguém cometeu um crime de homicídio simples ou 

qualificado. No Código Penal, Parte Especial, DOS CRIMES CONTRA A PESSOA, 

Capítulo I – Dos Crimes Contra a Vida (OLIVEIRA, 1983:126), consta conforme segue: 

Homicídio simples Art. 121. Matar alguém.  
Pena – Reclusão, de seis a vinte anos.  
Caso de diminuição de pena: Parágrafo primeiro Se o agente 
comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou 
moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a 
injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um 
sexto a um terço.  
Homicídio qualificado: Parágrafo segundo – Se o homicídio é 
cometido: I  – Mediante paga ou promessa de recompensa, ou por 
outro motivo torpe; II – por motivo fútil; III - com emprego de 
veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio ininsidioso ou cruel, 
ou de que possa resultar perigo comum; IV – à traição, de 
emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que difere 
ou torne impossível a defesa do ofendido 

  

Deve-se entender que os grupos chamados Shindô-Renmei, em todos os casos, 

ainda que estivessem com boas intenções, seriam considerados, à luz da legislação 

brasileira, como terroristas. Entretanto, em outra época qualquer eles seriam chamados de 

“grupos rebeldes”.  

Do ponto de vista de alguns críticos, os shindô-renmei eram japoneses com  

espírito nacionalista, que, se tivessem dinheiro ou se o governo brasileiro lhes permitisse a 

saída do Brasil, eles voltariam seguramente a sua pátria e lutariam até a morte contra o 

inimigo. Mas, como nada disso era possível, eles suportavam os risos das pessoas que lhes 

                                                 
55 Segundo Ferreira (1986, p.1669), há duas acepções para terrorismo : 1.Modo de coagir, ameaça ou 
influenciar outras pessoas, ou de impedir-lhes a vontade pelo uso sistemático do terror. 2.Forma de ação 
política que combate o poder estabelecido mediante o emprego da violência. 
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tratavam, devido à diferença cultural ou mesmo à diferença de identidade, como pessoas 

desajustadas.  Viviam antes, durante e após a guerra, com uma péssima condição humana, 

não somente no plano material, mas também no plano psíquico, dada a angústia.  

Concluindo esta seção que permitiu o reconhecimento do caráter nacionalista do 

grupo japonês considerado terrorista pelo governo brasileiro de meados do século XX, na 

história da civilização humana, pode-se depreender de todos os fatos que a história é muito 

mais uma questão de opressor (governante) e oprimido (povo em geral) do que de 

terrorismo em si. 

Os primeiros imigrantes japoneses sofreram muito mais por não ter conhecimento 

dos fatos exteriores já que não tiveram contatos com a língua portuguesa, e isso levou a 

uma dificuldade de acesso às informações mundiais. Vieram para o Brasil na fase crítica da 

política internacional, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial e 

alimentavam o sonho do regresso à Pátria, o que aumentava sobremaneira a angústia do 

exílio sem fortuna.  

Em síntese, a despeito de todas as diferenças culturais que motivariam um 

fracasso na imigração japonesa, esta somente obteve êxito devido à estratégia adotada pelo 

pai da imigração japonesa, Ryu Mizuno, que proveu os imigrantes da figura do líder 

espiritual e intelectual, que assegurou uma organização saudável da colônia japonesa. 

 



 51 
 

CAPÍTULO II - HISTÓRIA SOCIAL BASEADA NA 

ANÁLISE DOS DOSSIÊS 

 

 

Neste capítulo, apresenta-se a análise detida do corpus selecionado 

para análise. Será feito um rastreamento das informações que 

podem auxiliar na compreensão do panorama social e linguístico 

em uso no período e em especial voltando a atenção para o estatuto 

do estrangeiro num período em que era proibido falar outro idioma 

que não fosse o português. Para tanto, além de resgatar fatos 

relatados durante as investigações como forma de reconhecer a 

história cotidiana, também se procederá ao estudo dos 

qualificativos usados para referência aos japoneses investigados no 

estado de São Paulo. 

 

 

Segundo Aquino et alii (2002), com a entrada do Brasil na Segunda Guerra 

Mundial, passou-se a ter a preocupação em ampliar a vigilância e o controle policial do 

Estado sobre a sociedade brasileira. Dessa forma, houve alterações nas seções que 

integravam a Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS), criando-se o Serviço Secreto 

(SS) do DEOPS – Departamento Especial de Política Social na Capital do Estado de São 

Paulo.  

O Serviço Secreto (SS) tornou-se um setor estratégico do órgão policial, onde se 

concentravam as investigações sigilosas e informações importantes para apurar os fatos 

suspeitos de crime contra o Estado. Essas suspeições eram norteadas pelo conteúdo do 

Decreto- Lei número 4.766, de 1º de outubro de 1942, promulgado pelo Presidente da 

República da época, Getúlio Vargas: 

 



 52 
 

Atos do Poder Executivo 

Decreto-Lei n o 4.766 de 1o  de outubro de 1942 
 

                                  Define crimes militares contra a segurança do Estado, e dá outras 
                                  Providências. 

 
           O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere 
os artigos 171 e 180 da Constituição, decreta:            

Art. 1º São punidos, em tempo de guerra, de acordo com esta lei, 
os seguintes crimes: (...) 

Art. 2º Exercer coação contra oficial general, ou comandante de 
unidade, mesmo que não seja superior, com o fim de impedir-lhe o 
cumprimento de dever militar: 

Pena – reclusão, de três a seis anos, se o fato não constituir crime 
mais grave. 

Art. 3º Aliciar militar a passar-se para o inimigo; ou libertar 
prisioneiros; 

Pena – morte, grau máximo; reclusão por vinte anos, grau mínimo. 
Art. 5º Praticar o crime de revolta ou motim: 
Pena – aos cabeças: morte, grau máximo; reclusão por vinte anos, 

ressalvada, quanto ao executor de violência, a pena a esta correspondente, 
se for mais grave. (...) 

Art. 21. Promover ou manter, no território nacional, serviço secreto 
destinado a espionagem: 

Pena – reclusão, de oito a vinte anos, ou morte, grau máximo e 
reclusão por vinte anos, grau mínimo, se o crime for praticado no 
interesse de Estado em guerra contra o Brasil, ou de Estado aliado ou 
associado ao primeiro. (...) 

Art. 25 Utilizar-se de qualquer meio de comunicação, para dar 
indicações que possam por em perigo a defesa nacional: 

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, se o fato não constituir crime 
mais grave. (...) 

Art. 32 Deixar de executar, no todo ou em parte, sem motivo 
justificado, contrato de fornecimento ou de serviço, em prejuízo da defesa 
nacional ou das necessidades da população: 
 Pena – reclusão, de um a quatro anos, se o fato não constituir 
 Parágrafo único. Em igual pena incorrerão aos sub-contratantes, 
agentes ou empregados que, infringindo obrigação contratual, tenham 
dado causa a inexecução ou desleal execução de contrato ou de serviço. 
(...) 
 Art. 46 Parágrafo 4º Tratando-se de notícia ou informação cuja 
divulgação tenha sido proibida pela autoridade competente: 
Pena - reclusão, de dois a doze anos; ou reclusão de dez a vinte e quatro 
anos, se o fato comprometer a preparação ou a eficiência bélica do Brasil, 
ou as operações militares, ou for praticado no interesse de estado em 
guerra contra o Brasil, ou de estado aliado ou associado ao primeiro.  
(...) 

Art.53 A lei para o tempo de guerra, embora terminado este, 
aplica-se ao fato praticado durante 
     Sua (...) 

Art.60 Considera-se o fato praticado “em presença do inimigo”, 
para o efeito de aplicação da lei penal militar, sempre que o agente fizer 
parte de força armada em operações na zona de frente, ou na iminência 
ou em situação de hostilidade. 
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 Art.61. Reputam-se cabeças os agentes que tenham provocado, 
incitado ou dirigido à ação, e, nos crimes de revolta ou de motim, os 
de posto de oficial. 
 (...) 
 Art. 65. Alem dos crimes previstos em lei, considera-se da 
competência da justiça militar, qualquer que seja o agente: (...) 
  III – todos os crimes definidos nesta lei e na legislação de 
segurança nacional, quando praticados em zona declarada de operações 
militares; 
  IV – os crimes contra a liberdade, contra a incolumidade pública, 
contra a paz pública ou contra o patrimônio, punidos pelo Código 
Penal com a pena de reclusão, quando praticados em zona declarada de 
operações militares; 

  Parágrafo Único. No caso do n. IV, serão impostas as penas 
estabelecidas no Código Penal, salvo se a lei penal militar cominar para o 
fato pena mais grave. 

  (...) 
 Art. 67. Esta lei retroagirá, em relação aos crimes contra a 
segurança externa, à data da ruptura de relações diplomáticas com a 
Alemanha, a Itália e o Japão. 
 (...) 
 Art. 69. Continua em vigor a legislação penal militar e a legislação 
de Segurança Nacional, no que não colidirem com o disposto nesta lei. 
Rio de Janeiro, 1 de outubro de 1942, 121º da Independência e 54º da 
República. 
               GETÚLIO VARGAS. 
    Alexandre Marcondes Filho. 

A.de Souza Costa. 
Eurico G. Dutra. 
Henrique A. Guilhem. 
João de Mendonça Lima. 
Oswaldo Aranha. 
Apolônio Salles. 
Gustavo Capanema. 
J.P.Salgado Filho. 

 

Em decorrência dessas novas condutas sociais, um número enorme de inquéritos 

policiais foi instaurado, e neles são encontrados ofícios, radiotelegramas, cartas e relatórios 

de investigações na forma de dossiês ou prontuários56, dentre outros. Dada a sigilosidade 

das investigações, todos esses documentos ficaram confinados por anos nos porões do 

DEOPS e DOPS do Capital do Estado de São Paulo. 

 Mais recentemente, porém, esses materiais foram transferidos para o Arquivo do 

Estado de São Paulo, onde foram acomodados e disponibilizados para pesquisas ao público 

                                                 
56 Prontuários ou Dossiês são termos equivalentes usados pelo Arquivo do Estado de São Paulo.  
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interessado, dentre os quais estão pesquisadores, professores, escritores e estudantes de 

áreas variadas de conhecimento.  

Dentre os vários dossiês encontrados no Arquivo, dados os objetivos deste 

trabalho, foram selecionados alguns arquivados sob a rubrica “Estrangeiros, Política 

Institucional e Movimentos Sociais: As famílias 10 e 20 da Série Dossiês do Acervo 

DEOPS/SP”, do setor compreendido do “SS” rotulado niponismo, Ordem Política e Social, 

também assuntos relativos à economia nacional, às armas explosivos e às munições. 

Trata-se de um conjunto de documentos bastante extenso produzido a partir de 

investigações realizadas sobre imigrantes japoneses por razões motivadas no próprio 

decreto, dentre as quais citam-se: falar japonês em território brasileiro, boicotar a produção 

de materiais industrializados no Brasil, sabotar a lavoura destinada de modo especial à 

exportação para os norte-americanos, dentre outras, como ofender símbolos nacionais 

quaisquer. 

Havia, na verdade, dois grupos de japoneses: os que  sabotavam o Brasil para 

fazer o Japão vencer a guerra e os que, além de desejar fazer fortuna, obedeciam à ordem 

do governo brasileiro para plantar mentol e propiciar o desenvolvimento econômico do 

Brasil. 

A partir deste ponto da dissertação, inicia-se a análise detida de cada um dos 

dossiês selecionados para estudo, a fim de depreender informações sobre a atitude japonesa 

e dos oficiais brasileiros, com vistas a compreender as motivações reais de investigação de 

japoneses no território paulista. Reconhecer fatos reais (história social) dessas atitudes 

auxiliará a compreender a extensão dos contatos sociais e da integração japonesa 

investigada na comunidade paulista.  
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2.1 A História Social  Derivada dos Dossiês de Investigação Policial 

 

As investigações dos dossiês 10A-02-02 a 10A-02-15 são assuntos de Ordem 

Política e Social, que apontam como vítima Minetaro Miyata, imigrante japonês, que 

sofreu danos morais e psicológicos pela acusação do ato de crime da apropriação indébita 

de dinheiro e de equipamentos agrícolas.  

O caso inicia com o dossiê 10A-02-02, que é uma portaria de conteúdo de termos 

de declarações de Jean Gautier, emitida pelo Delegado Adjunto, Coriolano Nogueira Cobra, 

da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social da Capital de São Paulo, no dia 17 

de maio de 1944. No dossiê 10A-02-0557, consta o TERMO DE DECLARAÇÕES feito na 

Superintendência de Segurança Política e Social, São Paulo. O declarante, Jean Gautier, de 

trinta e dois anos, de nacionalidade francesa, residente na Capital de São Paulo, 

compareceu no referido estabelecimento para declarar os fatos acontecidos na cidade de 

Jundiaí. O teor do TERMO DE DECLARAÇÕES é o seguinte:  

Jean Gautier, de nacionaldidade franceza...sabendo ler e escrever 
declarou: que na cidade de Jundiaí, neste Estado, tinha organizado uma 
companhia, na qual figuram como socios, alem de declarante, o Dr.Diogo 
Paes de Barros, advogado, residente naquela cidade, d.Kati Pilys e 
Antunes Nasser, tambem moradores naquele municipio; que essa 
sociedade; arrendando determinada quantidade de terra, da firma 
L.Keiroz, contratou com um japonez de nome Miyata, a plantação de até 
cincoenta alqueires de ortelã pimenta, para posterior industrialização de 
menta; que, para tanto, além da térra, forneceram ao referido japonez 
quatrocentos e trinta sacos de rizomas, para tirada de sementes, kerozene, 
trator, adubos e dinheiro, sendo que no inicio, foram fornecidos cinco mil 
cruzeiros e, posteriormente, outras quantias somadas, dão um total de 
quasi vinte mil cruzeiros; [...] 
 

O termo de declarações prossegue com o relato de que o contratante japonês, além 

de não cumprir a sua primeira obrigação, que era a de executar dez alqueres plantados, em 

                                                 
57 Os números dos dossiês não estão de ordem progressiva, de acordo com os fatos tratados. 
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quatro semanas, abandonou o cultivo da companhia e  estaria trabalhando para um italiano, 

plantando hortelã-pimenta. 

Houve mais três TERMOS DE DECLARAÇÕES  prestados na Delegacia de 

Polícia de Jundiaí. O primeiro, no dossiê 10A-02-12, traz o declarante Toshio Kuma, 

japonês, com trinta e seis anos de idade, nascido em vinte e dois de dezembro de 1907, 

natural de Tokyo, Japão, de profissão Engenheiro Agrônomo, religião budista, residente à 

no bairro de, Município de Jundiaí. Toshio Kuma confirma que houve um possível 

contrato pactuado entre a Fábrica Elekeiroz, situada no bairro de Várzea e Dr. Diogo Paes 

de Barros e Jean Gautier, sendo que a primeira arrendou terras aos segundos. Com 

referência à proibição que Katie Pyles alega ter  sofrido de mão mais poder entrar nos 

terrenos arrendados e na Fábrica  Elekeiroz, confirma que não houve proibição alguma, 

além do mais, o declarante não teria competência para proibir entradas, pois ele seria 

apenas o engenheiro agrônomo e estaria trabalhando como funcionário da Fazenda. 

O dossiê 10A-02-13 é o terceiro TERMO DE DECLARAÇÕES prestado na 

Delegacia de Polícia de Jundiaí, cujo declarante é Cezare Pavia, de nacionalidade italiana, 

de religião, israelita, residente no bairro de Várzea, no Município de Jundiaí. Ele declara 

que, no dia primeiro de agosto de 1943, foi oganizada uma sociedade composta dos 

senhores Dr. Diogo Paes de Barros e Jean Gautier, os quais firmaram contrato direto com a 

sociedade Elekeiros, por intermédio do Diretor Presidente, Dr. José Campos Quadro e 

Diretor Gerente Lauro Bastos, do Banco do Brasil, ambos brasileiros, cujo contrato teria a 

validade para três anos, devendo esse contrato ser pago em prestações trimestrais 

antecipadas, sendo que somente foi paga a primeira prrestação e como não foram pagas 

outras, o Diretor Gerente, Lauro Bastos rescindira o contrato por falta de pagamento com o 

declarante, Cezare Pavia.  
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O quarto TERMO DE DECLARAÇÕES constante no dossiê 10A-02-14 

apresenta o declarante Octavio Felix de Oliveira, brasileiro, com quarenta anos de idade, 

de religião católica, natural de Campinas, São Paulo, residente no bairro de Várzea, Jundiaí. 

Pelo que consta, ele soube de uma sociedade constituída por Katie Payles, Dr. Diogo Paes 

de Barros, Jean Gautier e Antunes Nasser com o fim de cultivar a plantação de hortelã-

pimenta; que essa sociedade arrendara a terra da Elekeiros, onde ele também arrendaria 

para o cultivo próprio. A administradora dessa sociedade é uma mulher de nome Kaite 

Payles, que contratou um japonês de nome Miyata. O depoente não teria conhecimento de 

que o referido japonês dera o prejuízo à Sociedade, inutilizando combustível, desviando 

material ou qualquer ato de sabotagem; mas sabe-se que a Sociedade não pagara ao 

japonês a quantia devida pelo serviço prestado. 

 

10A-02-15    Auto de Qualificação do Acusado MINETARO MIYATA 

  

O auto de qualificação inicia com o interrogatório de caráter pessoal e passa ao 

questionamentos sobre o fato ocorrido. À pergunta: “Qual a sua côr?, o interrogado 

responde:  “Amarela”. Minetaro Miyata, japonês, natural de Osaka, com cinquenta e cinco 

anos de idade; nascido em quatro de junho de 1889, isto é, vinte e um anos após a 

Revolução de  Meiji, quando o Japão terminara o governo de regime feudal e iniciara o 

modernismo, uma época em que houve, como exposto anteriormente, grandes mudanças 

políticas e socioeconômicas.  Sua religião é xintoísta (Qual a sua religião? Chintuista58). 

Com a instrução primária, isto é quatro anos de estudo do curso fundamental, portanto 

                                                 
58 Chintuista escrita no auto de qualificação, está errado. O correto é xintoista. 
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cumpridos os quatro anos mínimos de estudos no Japão, o que capacitava ao aluno ler 

jornais e revistas e escrever algo de conteúdo fácil.59 

Minetaro Miyata declarou que, realmente, pactuou o contrato com Jean Gautier, 

Dr. Diogo Paes de Barros e Antunes Nasser, para prestar o serviço de plantação de hortelã-

pimenta, no bairro de Várzea, no Município de Jundiaí60; entretanto, embora tivesse 

executado o trabalho, não recebera nenhuma quantia dos contratantes supracitados e, 

atualmente, estaria plantando hortelã para o Sr. Carlos Torres Mendes. A declaração de 

Jean Gautier sobre a Sra. Kati Pyles, que está sendo boicotada na região, é falsa, pois ela 

vive em atritos contínuos com o representante da Elekeiroz e outros arrendatários das 

terras da mesma Companhia. Quanto às máquinas emprestadas, estas teriam sido entregues 

aos seus donos, mediante a presença do inspetor de Polícia de nome Antonio Alberto 

Ferreti, da Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS),  para que não fosse acusado de 

sabotador, posteriormente.  

Os dossiês 10A-02-10, 10A-02-09 e 10A-02-08 incluem o relatório  escrito pelo 

Investigador, Antonio Alberto Ferretti, conforme o trecho seguinte: 

[...] No dia 7 de Fevereiro do corrente ano, esteve na Delegacia desta 
cidade, D. Katie Pyles, queixando-se de que o japonez.........Miata não 
queria devolver-lhe os seus pertences que são maquinarios, animaes e 
combustiveis. 
 O acusado que se encontrava presente adiantou que não faria a 
entrega do reclamado sem que o áto fosse presenciado por duas 
testemunhas idoneas, afim de não ficar em  situação dificil, pois que D. 
Katie Pyles tinha intenção de fazer com que ele Miata fosse envolvido em 
embaraços futuros, alegando não ter recebido nem uma e nem outra cousa. 
 
 Então, por determinação de V.S., fui ter à Varzea, na propriedade 
de D. Katie Pyles, acompanhado de Celestino Andreoli, ex-investigador e 
hoje funcionario da Delegacia de Ordem Política e Social de São Paulo, 
afim de assistir a entrega do reclamado. 
 
  D. Katie que se achava no local, ao receber os maquinarios, 
animaes e combustivel, declarou estar tudo do perfeito acordo, assinando 

                                                 
59 Um país pequeno e escasso em matérias-primas, bom recurso humano com a inteligência e a qualificação 
dos trabalhadoores eram considerados muito importantes na época. Esse pensamento prossegue até o dia de 
hoje, quando o governo japonês dá prioridade à instrução e à honestidade.  
60 Vide dossiê 10A-02-05 
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no áto uma folha de relação do que recebera, a qual se encontra 
presentemente em meu poder como testemunha. 
 
 A 12 de Fevereiro do corrente ano, compareceram nesta Delegacia 
os senhores Jean Gautier, Antunes Nasser e D. Katie Pyles, se queixando 
que o japonez havia abandonado a lavoura de menta em pleno mato e que 
o mesmo não tinha plantado 1/4 de alqueire dessa erva.  
 
 Miata que tambem se achava presente afirmou ter plantado no 
minimo de 2 alqueires e 1/2 a 3 alqueires. Em virtude da falta de 
entendimentos entre as partes, por determinação de V.S. no dia 13 de 
fevereiro me dirigí ao bairro da Varzea, na propriedade de Katie Pyles, 
em compahia desta, e dos senhores Jean Gautier, Antunes Nasser, 
Candido Mojola. Ao chegar no local, Miata ja nos esperava com outro 
japonez Snr. Oda e de Yutoka61 e Massaki, filhos do primeiro. Dirigimo-
nos a seguir a area cultivada de menta e o Snr. Candido Mojola, técnico 
em agricultura, procedeu a medição da area de terra  plantada, e ao 
terminar a tarefa ficou comprovado que o Snr. Miata havia plantado 2 
alqueires 1/2 a que toda a area cultivada e plantada talvez atingisse a 3 
alqueires depois de uma medição perfeita. 
 
 Depois de tudo verificado, Gautier e Nasser entraram em 
entendimentos com Miata, afim de que este carpisse a menta, por ser a 
unica pessôa que poderia cuidar da mesma e teria facilidade de conseguir 
empregados. Os senhores Gautier e Nasser, nessa ocasião, prometeram a 
Miata que o pagamento seria feito semanalmente aos empregados e 
diante disso o japonez Miata iniciou com outros empregados o serviço de 
capina a menta. 
 

 O Sr. Miyata executou o trabalho conforme combinado, mas, após dez dias, no dia 

vinte e cinco de fevereiro de 1944, quando apresentou a conta de pagamento aos 

empregados ao Sr. Jean Gautier, este não lhe pagou e mandou que procurasse por Antunes 

Nasser, assim foi passando os dias sem pagamento e o Sr. Miyata ficou sem solução. 

[...] o japonez Miata se apresentou a mim e pediu-me para intervir no 
caso que tambem ficou sem a menor solução... Miata, em situação 
desesperadora estava sendo cobrado constantemente pelos seus 
empregados e como estivesse sem colocação  e em situação de penuria, 
resolveu o Snr. Miata a contratar os seus serviços com o Snr. Carlos 
Torres Mendes, para o plantio de menta [...] 
 
 “Desincumbo-me, assim, Snr. Dr. Delegado de Policia, da missão 
que me fôra determinada por V.S., podendo adiantar ter agido com 
lealdade e imparcialidade.” 
 

Jundiaí, 21 de Junho de 1944 
 
                           _________________________ 
                           Inv.Fer.Antonio Alberto Ferretti. 

                                                 
61 Yutoka: o correto é Yutaka. 
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Como constou no Termo de Declarações dos dossiês 10A-02-05 e 10A-02-05, um 

dos contratantes, Jean Gautier, acusou  Minetaro Miyata de sabotador, além de não cumprir 

a sua obrigação, foi plantar hortelã-pimenta para um italiano; conclui-se que estaria 

vivendo e trabalhando num “fóco de quinta-colunismo”, o que não seria verdade. O  relato 

do investigador Sr. Antonio Alberto Ferretti confirma isso. Ao que parece, os acusados 

pretendiam enganar o japonês trabalhador e honesto, porém a presença do investigador 

consciente e sem arbitrariedade impediu que isso ocorresse.  

   

DOSSIÊS 10B-06-01 a 10B-06-38 

 

O Processo de Investigação N. 1194  trata inicialmente do dossiê 10B-06-09 

datado em seis de maio de 1944, por meio de um comunicado preparado “S-2” na 

SUPERINTENDENCIA DE SEGURANÇA POLÍTICA E SOCIAL - SERVIÇO 

SECRETO, São Paulo. No resumo, consta que algumas investigações foram procedidas em 

Marília, “por um investigador deste Setôr, das quais resultou a detenção de dois elementos 

japoneses sabotadores.” 

Em 10B-06-08 segue o conteúdo do comunicado:   

Em casa de Sekijiro Iwaga estava o tal “peixeiro”, que não se mostrou  
surpreendido com a chegada da policia. Imediatamente efetuamos uma 
busca na moradia e depois de ingentes esforços encontramos o original da 
carta e algumas cópias da mesma, bem como o carbono de que servia o 
missivista. Iwao Takasugui – o peixeiro – disse que as cartas foram 
escritas por ele e que em companhia de SEKIJIRO IWAKA – filho - , 
tambem detido na ocasião, incendiou os galpões no sitio “Bandeirantes” e 
na madrugada de 28 mais 2 no sitio denominado “Primeiro Macuco”.. 
Que, assim procedeu expontaneamente sem a colaboração de mais 
ninguem, a não ser de Ivaka –filho-, e sem a determinação de quem quer 
que seja. Logo depois asseverou que assim o fez por ter sido preso 
injustamente em Santos e por haver passado 10 (dez) mesês na prisão. 
Que, o mapa foi feito por ele em casa do seu patrício de nome Maiedas62, 
no sitio “Bandeirantes”, tendo para  isto usado os lapis de cor de uma das 

                                                 
62 O sobenome, Maieda, correto é Maeda  
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filhas deste elemento. Que, antes trabalhava em Santos em pequenos 
navios de pesca. Como no primeiro incendio foram disparados alguns 
tiros ele disse que de fato usaram revolveres e que estas armas estavam 
escondidas na residencia de Ivaka. Creio que  suas declarações não 
correspondem à verdade, pois, na carta existe o nome da organização 
“KOKU SUI 63  –KOKUSUI-TÔTO–TENTIO KUM 64 ”.No dia da 
detenção recebi ordens do Dr. Tinoco Cabral para regressar a São Paulo, 
tendo s.s. agradecido a minha colaboração na capitura do tal indivíduo. 
Quero, entretanto, salientar a maneira pouco cavalheiresca do Sub-
Delegado Antonio Argentino que, com a ambição de chamar a si o exito 
das diligencias, tratou-me com a maior indiferença, chegando ao ponto de 
querer me deixar na estrada a cavalo, já proximo do lugar onde se achava 
o tal “peixeiro”, com o fito unico talvez de afastar-me da detenção do tal 
individuo, esquecendo-se de que fui eu o primeiro a localiza-lo e a entrar 
na sua pista. Nesta ocasião o investigador Egidio, que trabalha na 
Delegacia de Marília, fez-lhe ver que não era justa a sua ação, 
principalmente, encontrando-me eu tão proximo do local, acrescentando 
que eu não deveria ficar na estrada para ele sosinho efetuar a prisão do 
japonês. 
 - O proprietario do primeiro galpão incndiado, de nome SEIKI, 
disse-me que o seu prejuizo foi calculado em Cr.$100.000,00 ( cem mil 
cruzeiros). 
 
 Ao todo foram incendiados 8 (oito) galpões. Alguns eram de 
menor tamanho e não estavam com os casulos ainda formados, motivo 
pelo qual o prejuizo total é calculado em mais de Cr$300.000,00 
( trezentos mil cruzeiros ). 
 
 Quero acrescentar ainda que em outras investigações soube que 
alguns japonezes possuiam armas de fogo. Com efeito, em casa dos 
niponicos KOBE e KITAMURA, no “1 . Macuco” aprendi dois revolvers 
Schmidt & Wesson, de calibres 32 e 38, sendo os mesmos entregues ao 
Sub-Delegado de Primavera, para a devida remessa à Delegacia de 
Marilia.”  

  

Encontra-se o relatório de indiciados , no dossiê 10B-06-13, conforme segue: 

 IWAO TAKASUGUI,  japonês, natural de Província de Akita 65, 
Japão, solteiro, com 28 anos de idade, profissão fundidor, residente no 
Corrego do Veado em Marília. 
 
 SEKIJIRO IWAYA , japonês, natural de Hokaido66, solteiro, com 
vinte e um anos de idade, agricultor, residente no Corrego de Veado em 
Marilia.  

                                                 
63 Koku significa país, nação; suitô pode ser interpretado como a obediência à tradição; tô é o grupo, logo 
koku suitôtô poderia ser traduzido de “ Grupo de Obediência à Nação Japonesa”. 
64 Tenchô significa Seguidor de Imperador; kun , na terminologia arcaica, significa “Sua Majestade” Poderia 
ser traduzido de Seguidores de Majestade do Império ou Síditos do Imperador. 
65 Província de AKITA situa-se na região noroeste do Japão. 
66 HOKAIDÔ é uma ilha ao norte do Japão, a região era habitada pelos nativos chamados Ainu. A 
exploração pelos japoneses iniciou no fim da dinastia de Tokugawa e durante era Meiji. Naquela época 
precisava viajar de navio para embarcação, atualmente, está ligada pelo túnel subterrâneo, onde passa o trem-
bala. 
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 MASAHIRO FUJII , japonês, natural de Hokaidô, casado, com 
trinta e sete anos de idade, agricultor, residente no Corrego do Veado em 
Marilia. 
 
 JUJIRO IWAYA,  japonês, natural de Hokaidô, casado, com 
sessenta e quatro anos de idade, o pai de Sekijiro Iwaya, agricultor, 
residente no Corrego do Veado, em Marilia. 
 

O relatório acusa os japoneses indiciados de afetarem diretamente a economia 

brasileira com a distribuição de boletins aos seus patrícios cultivadores de hortelã-pimenta 

e criadores do bicho da seda. Como esses produtos seriam destinados aos Estados Unidos, 

aliado do Brasil e como a hortelã-pimenta seria usada para a fabricação de materiais 

bélicos do mesmo modo que os fios de seda seriam mais fortes do que os de algodão dos 

paraquedas, então o boicote a essa produção seria incentivado pelos patrícios. Prova disso 

é o dossiê 10B-06-13, que relata seguinte: 

         Os fatos constantes destes autos, que se revestem de suma 
gravidade, pois afetam diretamente a economia e o esforço de guerra 
nacional, tiveral sua origem na campanha absurda, ameaçadora e 
traiçoeira, que japonezes fanáticos vinham desenvolvendo em torno de 
ordeiros e laboriosos criadores do bicho da seda e de cultivadores de 
hortelã pimenta, na vasta e rica zona de Alta Paulista, sob o pretexto de 
que tais atividades eram contrarias aos interesses do Japão em guerra. 
 
 Obedecendo a um plano, ao que parece previamente elaborado, 
pretendiam “os diabolicos amarelos”, invocando o espirito de “samurai”, 
fazer cessar toda a criação do bicho da seda, por parte de seus patricios, 
neste municipio. 
 
 Nada conseguindo com a sofisma, a mentira e a traição, passaram 
da ameaça e ação covarde, tipica dos niponicos, quando acobertados pela 
escuridão da noite, empunham armas de fogo, praticarem os atentados 
que relatamos  adiante. 
 

O relatório do investigador contém termos que ferem a Constituição atual, tais 

como “os diabólicos amarelos”, e “passaram da ameaça a ação covarde, tipica dos 

niponicos”. Esses qualificadores poderiam denunciar o preconceito à raça e às vezes até 
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ofensa ao cidadão67, se levássemos em conta a atual constituição, mas, dado que o dossiê 

10B-06-13 foi arquivado em dezoito de agosto de 1944, o  que prevalece é a Constituição 

de 1938 a 1945, que caracterizou a enorme concentração de poderes nas mãos do chefe do 

Executivo, Presidente, Getúlio Vargas. Em consequência  disso,  os direitos individuais do 

parágrafo único do artigo 153 da Constituição atual não caberia  nessa situação. Somente 

com a queda do governo de Getúlio, entrou em vigor uma nova Carta Magna, a partir de 

setembro de 1946. Um dos  dispositivos básicos, regulados pela nova Constituição Federal, 

reza: “A igualdade de todos perante a lei; a liberdade de consciência, de crença e de 

exercício de cultos religiosos”. O efeitos dessa mudança foram: a inviolabilidade do sigilo 

de correspondência, a prisão passa a ser exclusiva do flagrante  delito ou ordem por escrita 

de autoridade competente, a garantia de ampla defesa do acusado; extinção da pena de 

morte; e separação dos Três Poderes.  

Quanto ao crime contra “Abuso de Poder”os Investigadores e Policiais, nos 

moldes atuais, teriam incorrido no  DECRETO-LEI n. 2.848, de sete de dezembro de 

1940. No artigo 350 que diz: “Exercício arbitrário e abuso de poder” 68, mas dado que o 

momento histórico suspendia os direitos individuais em favor da “ordem pública”, então 

ações de abuso de poder seriam recorrentes e toleradas. 

Prosseguindo o relatório constante no dossiê 10B-06-13:    

   Na madrugada de 25 de abril do corrente ano, no 
distrito  de Pimavera, neste municipio, cerca de duas horas, os indiciados 
IWAO TAKASUGUI  e SEKIJIRO IWAYA, incendiaram 
criminosamente e propositalmente seis ranchos de criação do bicho da 
seda pertencentes aos japonezes ATASUKATA SEKII, YOSHITARO 

                                                 
67 Em “Os Direitos e Garantias Individuais” da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL, constante no artigo 153, que confirma o seguinte:  
[...] A Constituição assegurará aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos 
direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
Parágrafo primeiro - Todos são iguais, perante a lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e 
convicções políticas. Será punido pela lei o preconceito de raça 
68 Art.350. Ordenar ou executar medida formalidades legais ou com abuso do poder: 
III –  submete a pessoa que está sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrandimento não autorizado na 
lei.  IV  – efetua, com abuso de poder, qualquer diligência.Pena – detenção, de um mês a um ano.  
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SAKAMOTO, SHIGUETARO YOSHIMURA e SATOSHI 
YOSHIKAWA. 
[...] 
[...] Durante os citados átos de sabotagem, os indiciados fizeram vários 
disparos de revolveres, com o fito de aterrorizar suas vitimas e anular 
qualquer resistencia destas. 
 
[...] Nas proximidades dos ranchos incendiados, os indiciados colocaram 
boletins manuscritos em japonês, de carater politicos, cuja tradução se 
acha a fls. 
[...] 
[...] 
[...] Após esses átos de autentico terrorismo, as investigações da policia 
local se ativaram ao maximo de suas possibilidades, tanto assim que, no 
dia imediato, 29 de abril, após feliz deligencia, prendeu os indiciados 
IWAO TAKASUGUI e SEKIJIRO  IWAYA, assim como seus cumplices 
JUJIRO IWAYA, pae deste ultimo e MASSAHIRO FUJII, juntamente 
com provas materiais de seus delitos. 
 
[...] O indiciado IWAO TAKASUGUI figura central dos átos do 
terrorismo e sabotagem, de que tratam esses autos, em suas declarações 
de fls. confessa ampla e minuciosamente a sua culpabilidade, 
esclarecendo ser autor intelectual e material de todo plano maquiavelico, 
que paciente e calmamente elaborou e poz em pratica pesssoalmente; 
deixando, digo deixadoss nas proximidades dos ranchos incendiados, 
assim como o mapa descritivo do local, localizando os objetivos visados, 
que foi aprendido e se encontra as fls. 
[...] 
[...] O indiciado SEKIJIRO IWAYA, em suas declarações de fls. confessa 
sua participação diréta na elaboração e execução do plano de sabotagem, 
obtendo as armas utilizadas, auxiliando pessoalmente a IWAO 
TAKASUGUI nos atentados e convidando o indiciado MASSAHIRO 
FUJII a participar do mesmo. 
 

O relatório segue com as declarações de MASSAHIRO FUJII, JUJIRO IWAYA, 

IWAO TAKASUGUI e JINTO MIZUMO, terminando com o seguinte relato: 

[...] A vista que acima expuzemos, concluimos que os indiciados IWAO 
TAKASUGUI, SEKIJIRO IWAYA, MASSAHIRO FUJII e JUJIRO 
IWAYA, estão incursos em dispositivos do Decreto-Lei n. 4766 de 
1/10/1942, os dois ultimos como co-autores. 
 
[...] Sejam estes autos remetidos ao Egregio Tribunal de Segurança 
Nacional, por intermedio da Delegacia de Ordem Politica de Segurança 
Nacional, por intermedio da Delegacia de Ordem Política e  
Social de São Paulo. 
 
                               MARILIA, 25 de Julho de 1944. 

O DELEGADO DE POLICIA, (a) Francisco Tinoco Cabral. 
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O dossiê 10B-06-08,  o trecho “Quero, entretanto, salientar a maneira pouco 

cavalheiresca do sub-Delegado Antonio Argentino que, com a ambição de chamar a si  o 

exito das diligencias, tratou-me com a maior indiferença, chegando ao ponto de querer me 

deixar na estrada...” revela a rivalidade entre os colegas de serviço, que, ao invés de 

executar a investigação com a cooperação mútua, rompe com princípios éticos. Isso 

poderia ilustrar a época de Guerra, quando o povo parecia estar em estado de pânico, 

mesmo no Brasil, tido como aliado dos Estados Unidos. Com o decreto presidencial, 

alguns choques sociais eram inevitáveis, pois os policiais tinham liberdade de agir de 

forma invasiva e o povo, brasileiros e japoneses, debatiam-se em meio a diferenças 

espirituais, conflitos culturais, o que fazia com que cada lado da moeda se mantivesse 

firme em suas convicções.  

O Dossiê 10B-09-02 traz um radiotelegrama enviado de Santos para a 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – Departamento de Comunicações e 

Serviços de Rádio Patrulha, o qual foi arquivado na Superintendência de Segurança 

Política e Social – “S.S.” em São Paulo, no dia 30 de agosto de 1944. Trata-se de 

investigação sobre Iwao Takasugui, posteriormente inocentado de qualquer ato criminoso. 

Isso demonstra que muitos investigados nada deviam à sociedade, ainda assim, por serem 

japoneses, eram invadidos em sua privacidade. 

O dossiê 10B-12-02 também é o radiotelegrama enviado da cidade de Pereira 

Barreto, datado de 04 de novembro de 1944, à SECRETARIA DA SEGURANÇA 

PÚBLICA – Departamento de Comunicações e Serviço de Rádio Patrulha, São Paulo. 

Responde à solicitação do Chefe do Serviço Secreto sobre a investigação do caso de 

sabotagem de incêndio na sirgaria69 em que o investigado, Jirobei Maeda, declarou que 

                                                 
69  Sirgo. [Do latim sericu, de seda] S.m. bicho-da-seda, cf. AURÉLIO, Novo Dicionário da Língua 
Portuguesa.Rio de Janeiro: Ed.Nova Franteira, 1986, p.1593. 
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alguns japoneses pretendiam por fogo. Essa denúncia, contudo, não procedeu, pois não 

houve o incêndio. Novamente, o fato de ser japonês implicou em investigação. 

Os dossiês 10B-11-01 e 10B-12-01 são as cópias dos telegramas enviados pelo 

DELEGADO – CHEFE DO SERVIÇO SECRETO, Adhemar Pahim Pinto. O 

primeiro, ”SS- 43155, datado em 16 de agosto de 1944, enviado à cidade de Ribeirão Preto, 

para o Delegado Regional, pede a transmissão do “SS” da cidade de Cravinhos para que 

possa dar a ordem ao Delegado daquela cidade, que japonês, Kioshi Kashiwague, residente 

na mesma cidade, prometera informar sobre a sabotagem ocorrida no local70. O segundo é 

enviado em 01 de novembro de 1944 para o município de Lussanvira, pedindo a 

informação sobre a ocorrência de sabotagem na lavoura realizada por japoneses. 

No dossiê 10B-14-01, encontra-se a carta do Delegado Adjunto do “SS”, Eduardo 

Gabriel Saad, da Superintendência da Segurança Política e Social, São Paulo, solicitando 

que o preso japonês  MassatadaYamada seja entregue ao Diretor da Casa de Detenção, sob 

o número “SS” – 40117, datado 14 de dezembro de 1944. 

Os dossiês 10B-06-03 e 10B-06-04 tratam de fatos singulares. Os dois japoneses 

perseguidos pelos policiais distribuíam boletins aos seus patrícios exortando-os a 

abandonarem suas plantações de lavoura e voltarem ao Japão, a fim de combater os 

inimigos. Tencionavam levar para sua terra natal cerca de quinze mil japoneses.  

Um indiciado é chamado Shuntai Kuma, formado pela Faculdade de Direito de 

Tokyo71, ex-deputado em Tosa, atual província de Kôchi, Sudeste do Japão72. Chegou ao 

Brasil aos 49 anos de idade, em 1936. Originado em família rica, certamente possuía um 

                                                 
70 Não há informação a respeito de que tipo de sabotagem. 
71 Na época, atual Universidade de Tokyo era denominado de Universidade Imperial de Tokyo, era 
considerado o melhor do Japão, talves da Ásia, isso continua sendo até o dia de hoje. Os políticos e 
Diplomatas sucedidos são formados no Curso de Direito dessa Universidade. 
72 Tosa foi a província onde surgiu bushi, ou seja samurais intelectuais que tiveram a mente aberta e 
trabalhou pelo término da Dinastia de Tokugawa e almejaram um Japão Moderno, introduzindo a civilização 
europeia. 
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ideal revolucionário73.  O outro é chamado Nakagawa, engenheiro agrônomo, e chefe da 

zona de Tupã da época, perfil atípico para imigrantes camponeses. 

O modo como os policiais se dirigiam a esses japoneses era assustador, devido a 

sua ignorância e desconhecimento a respeito do japonês Shuntai Kuma, que era instruído e 

importante na sua posição social, no Japão.  Naquela época, no Brasil, quem era formado 

no curso de Direito recebia o tratamento de Doutor, porém  Chuntai Kuma fora tratado por  

marginado: “... os dados referentes ao japonez – SHUNTAI  KUMA. O marginado é 

formado pela faculdade de direito de Tokio, deputado em Tosa, província de Kochi...”. 

Adiante, o texto continua no outro parágrafo: 

[...] O marginado tem mais ou menos 60 anos e reside em Londrina, 
no Norte do Paraná. Chegou em Tupan, em fins de março deste ano 
e andou esparramando boletins, pelos quais convidava o povo a 
abandonar as plantações e embarcarem para o Japão, mas somente 
os japonezes. 

  

O dossiê 10B-06-04 é a cópia do radiotelegrama enviado da Superintendência de 

Segurança e Política Social, para a Delegacia de Polícia de Marília, sob o protocolo  “SS” 

– 41309, informando e pedindo a investigação sobre Shuntai Kuma e Nakagawa, pois 

ambos, em fins de março daquele ano,  percorreram a região de Marília, e procederam a 

uma agitação nas comunidades nipônicas, exortando ao abandono das plantações, como 

confirmado pelo Delegado Dr. Coriolano Cobra74.  

Nesse caso, verificou-se a falta de conhecimento objetivo das duas partes, pois os 

japoneses não podiam embarcar no navio para a viagem ao exterior, nem podiam 

aproximar-se das costas litorâneas brasileiras. As comunidades japonesas de Santos, 

                                                 
73 Naquela época, os filhos de pobres cursavam apenas quatro anos de estudo obrigatório . Como Kuma fez 
direito numa universidade tão importante, certamente atendia a um ideal revolucionário. 
 
74 Vide dossiê 10B-06-02. Nesse confirma a viagem do Delegado para a Marília, a fim de investigação de 
sabotagem da indústria de bicho da seda, em 27 de abril de 1944. 
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Registro e Ribeira de Iguape tiveram seus bens imóveis confiscados (em 24 horas) e 

obrigatoriamente deveriam deixar essa região de costa litorânea brasileira. 

Do interior de São Paulo era difícil o acesso à região da costa litorânea, uma vez 

que essa ação era do conhecimentos dos policiais  por meio de radiotelegrama, via serviço 

secreto, como relatado nos dossiês 10B-06-14, 10B-09-02 ( de Santos a São Paulo ), 10B-

12-02  ( de Pereira Barretos a São Paulo), 10B-11-01( de Ribeirão Preto a São Paulo). 

Quanto ao Sr. Dr. Shuntai Kuma, idealizador dessa ação, nota-se o despreparo 

para o planejamento de uma ação, pois houve a falta de  averiguação sobre como tornar 

possível a fuga de quinze mil japoneses para o Japão. Como embarcar tanta gente se não se 

podia alcançar a costa litorânea brasileira? Como iriam transportá-los pelos portos de 

outros países da América do Sul? Era certo que através do Peru não seria possível, pois 

esse país àquela época havia rompido as relações diplomáticas entre o Japão e o Peru.  A 

propagação não passava de ser uma idealização subjetiva e sem a mínima possibilidade de 

execução. Os investigadores e os agentes do Serviço Secreto poderiam ficar 

despreocupados se tivessem prestado a devida atenção na implausibilidade do plano. Pode-

se interpretar que no período de guerra as duas partes perdiam a razão de analisar com 

acuidade os detalhes e os fatos, livres de subjetivismo. De um lado e de outro, era possível 

flagrar o fanatismo e o nacionalismo exacerbado. 

 O dossiê 10B-15-1 trata do japonês HISASHI TAMURA, um dos indiciados no 

processo de sabotagem de incêndios de vários ranchos da criação do bicho da seda. 

Continua o relato nos dossiês 10B-15-35 a 10B-15-38, em que há o relato de investigações 

sobre os atos de sabotagens ocorridos no interior de São Paulo, nas Fazendas de Aliança e 

Formosa, no município de Andradina, no dia 10 de outubro às três horas e trinta minutos 

da madrugada. 
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O processo  inicia-se com o dossiê 10B-15-38, o crime de sabotagem considerado 

pela SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA – DELEGACIA DE ORDEM  

POLÍTICA E SOCIAL(DOPS ) do Serviço Secreto sob número do Setor 400. No verso 

desta página consta o relatório explicativo detalhado do fato ocorrido que segue adiante: 

Relatório n. 400: (...) Cumprindo as ordens de V.S., seguimos no dia 31 
de outubro para Andradina, onde chegamos no dia 2 de novembro às 16 
horas. Em Andradina, procuramos o Sr. Dr. Delegado de Polícia a quem 
expuzemos, a nossa missão e solicitamos o seu auxilio. Essa autoridade 
nos informou que só no dia 28 de outubro havia ido àquela fazendo a fim 
de apurar o que ali havia acontecido. Deu-nos uma praça do 
destacamento policial, que nos acompanhou até Guaraçahy e um bilhete 
dirigido ao Sub-Delegado de lá, para que o mesmo nós auxiliasse na 
diligência à Fazenda Aliança. 

 

Quando os policiais chegaram à Fazenda Aliança, em Guaraçahy, confirmaram os 

incêndios ocorridos no dia 10 de outubro de 1944, às três horas e trinta minutos de 

madrugada. Foram incendiadas cinco casas de japoneses criadores do bicho da seda e os 

investigadores constataram que os incêndios ocorreram simultaneamente. A ação fora 

executada  com duas pessoas  em cada canto da casa, o que previa a participação de dez 

criminosos. Os cinco japoneses, vítimas de sabotagem, eram os mais antigos plantadores 

de amoreiras e criadores do bicho da seda, os quais forneciam mudas de amoreiras para os 

demais  japoneses da região. Próximo à casa incendiada de Masazi75 Hiramatsu foi 

encontrada uma caixa de fósforo. O dossiê 10B-15-37 evidencia o fato: 

[...]...além da caixa de fósforos foi encontrado tambem um canivete 
marca “corneta” de tamanho grande e três arames com algodão em forma 
de bucha, os objetos achados foram apreendidos pelo Sr. Dr. Delegado de 
Polícia de Andradina em 28 de outubro p.p., quando ali esteve. Apuramos 
tambem que no dia 8 de outubro, o japonês TETSUO IKEGAMI foi a 
casa de seu patrício YOSHIHARO76 MASUMO e lhe disse que tinham 

  desembarcado na Estação de Guaraçahy “SOSSI” 77(que quer dizer em                                 
português sabotadores)  e o preveniu que tivesse cuidado, [...]  
 

                                                 
75 Masazi deve ser escrito com “ j”  Masaj i 
76 YOSHIHARO, o nome correto é YOSHIHARU  
77 “SOSSI” escreve-se SÔSHI e têm vários significdos, entre eles com o ideograma 壮士壮士壮士壮士 significa os homens 
valentes; os homens valentes pagos ou não para executar qualquer serviço. 壮志壮志壮志壮志 com ideograma diferente em 
“shi” significa-se o grupo   ideal ista  com fins de realizar o mesmo objetivo. 
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Dois dias após esse aviso, foram incendiadas as casas já citadas. Uma das vítimas, 

Harukichi Sato, informou aos policiais que o japonês Matazo Kuroda, o administrador da 

Fazenda Iguatemy, estava  próximo ao local do crime no dia de incêndio, o que o tornava, 

segundo a polícia, um potencial suspeito no caso da Fazenda Formosa78 naquela noite. 

Shimizu também foi considerado suspeito, já que era contra o plantio de amoras e a criação 

do bicho da seda. 

Outra vítima, Takaji Kojima, informou aos policiais locais que, no dia 13 de 

outubro, procurou-o um patrício chamado Takeji Yamada, de São Paulo ou do Rio de 

Janeiro, conhecido de outros sabotadores. Os delegados percorreram em serviço de 

investigações nas Fazendas de Primeira e Segunda Aliança, no dia quatro de novembro de 

1944. No mesmo dia, houve o primeiro incêndio de sabotagem na Fazenda Segunda 

Aliança, onde foi destruído o rancho de criação do bicho da Seda do japonês Kenichi 

Kamezawa, que procurou os diretores da Cooperativa estabelecida pelos japoneses. Os 

mesmos o aconselharam a não apresentar queixas na polícia, a fim de evitar perseguição 

contra a colônia japonesa e lhe prometeram resolver o caso entre os japoneses. Entretanto, 

os dirigentes não conseguiram resolver o problema. E no mesmo dia, acontecera o incêndio 

na Fazenda Formosa. Com a interferência do Delegado Dr. Francisco Antonio Toledo Pisa, 

por conseguinte,  chegou ao conhecimento da Polícia os atos de sabotagens praticados em 

Guaraçahy. 

 [...] Chegamos em três do corrente em Guaraçahy onde alugamos um 
caminhão e seguimos acompanhados da praça de Andradina para a 
Fazenda Formosa, onde haviam sido incendiados em 10 de outubro, às 
3,30 horas da madrugada, [...] 

 
As fazendas Primeira, Segunda e Terceira Aliança e Formosa situadas nos 

municípios de Guaraçahy e Pereira Barreto tinham três mil e duzentos alqueires de 

amoreiras cultivadas. Essas fazendas eram habitadas por quatrocentas famílias japonesas, 

                                                 
78 Em  Guaraçay, Andradina havia muitas fazendas da Colônia Japonesa, entre elas as da Aliança e da 
Formosa.. 
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que se dedicavam à criação do bicho da seda, num sistema de Cooperativa das Fazendas 

com o  nome  Aliança. 

Os cooperados ficaram indignados pela falta de competência dos dirigentes da 

Cooperativa, que não os protegiam contra sabotagens. Essa insegurança provocou entre os 

cooperados o receio de continuar as plantações de amoreiras e a criação do bicho da seda. 

No relatório, consta que os cooperados queriam a substituição dos atuais diretores e dos 

funcionários do escritório, tanto nas Fazendas da Aliança como nas da Formosa. No 

entanto, ainda segundo o relatório, os investigadores não interferiram nisso, deixando a 

responsabilidade sob o critério do Sr. Dr. Delegado Adjunto, para que providenciasse no 

momento oportuno evitando-se o alarme aos sabotadores que se conheciam mutuamente. 

Os Dirigentes da Cooperativa eram: Takeo Okubo, da Cooperativa de Formosa, 

Kayomasa Furuya e Tomeshiro Baba, da Cooperativa de Segunda Aliança, e 

Chikazo79Kitahara80 e Gohachi Watanabe, da Cooperativa de Primeira Aliança.  

O relatório prossegue contando o aparecimento de um japonês conhecido como 

“FUNILEIRO’, que era estranho à Colônia Japonesa e, também, de Yoshiro Maeda, de 

nacionalidade japonesa, desempregado que andava pela região da Fazenda, sem motivo 

justificado. Isso os tornou suspeitos perante a polícia. Dizem que  houve também o 

incêndio de rancho do bicho da seda, na região de Araçatuba, por onde Yoshiro Maeda 

passara. 

No verso de um dos dossiês 10B-15(...), está redigido o relatório sobre a detenção 

de suspeitos conforme segue: 

[...] Nas primeiras investigações que culminamos com a detenção de 
UHEIJI SHIMIZU, MATAZO KURODA, TAKECHI YAMADA, 
KANEO IKEGAMI e TETSUO IKEGAMI, sendo os três primeiros por 
serem contrarios ao cultivo de amoreiras e haver contra eles varias 
suspeitas e coincidencias no dia em que se verificaram os atos de 

                                                 
79 Chikazo, o consoante” ch”  pronuncia-se /ti/ 
80 Kitahara, o consoante ” h”  pronuncia-se com o fonema aspirado. 
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sabotagem e outros dois, pae e filho, por terem feito varios comentarios, 
antecipadamente aos atos de sabotagens previsto o que viria acontecer 
 
 [...] Com respeito aos três primeiros nada apuramos que os pudesse 
incriminar, porem, os dois ultimos interrogados isoladamente sobre os 
comentarios que fizeram, declararam terem ouvido em casa de seu 
patricio HINICHI SHIRATA81, que iriam verificar-se varios atos de 
sabotagem e que seu irmão RYUTI SHIRATA82, não iria sfrer nada 
porque já tivera seu sitio incendiado no ano passado[...] 
 

O conteúdo desse dossiê trata das ações dos indiciados  UHEIJI SHIMIZU, 

MATAZO KURODA e  TAKECHI YAMADA, que foram investigados, sem que provas 

fossem encontradas, portanto não puderam ser incriminados. Quanto aos dois irmãos,  

Kaneo Ikegami e Tetsuo Ikegami, esses foram submetidos a interrogatórios minuciosos, 

em que se questionaram sobre atos de sabotagens, simplesmente pelo fato de terem 

comentado a ocorrência do fato. 

 

DOSSIÊS 10B-16-01 a  10B-16-02 

 

Os dossiês 10B-16-01 e 10B-16-02 também tratam da SABOTAGEM, incêndio 

de rancho do bicho da seda no Município de Mirandópolis, Vila Nova da propriedade do 

japonês  Yoshio Wakasugui. No primeiro dossiê, a investigação emitida pelo Setor n. 128, 

comunicado preparado por “S-3”, dirigido ao chefe do “SS”, no dia 20 de janeiro de 1945, 

pela SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA – DELEGACIA DE ORDEM 

POLÍTICA E SOCIAL–SERVIÇO SECRETO, há o despacho em que se pede o envio de 

radiotelegrama para Araçatuba, a fim de obter mais informações. No dossiê 10B-16-02, 

consta o envio de radiotelegrama, sob n. “SS” – 53069, no dia 22 de janeiro do mesmo ano, 

com pedido de investigação minuciosa do Delegado Chefe do Serviço Secreto, Adhemar 

                                                 
81 HINICHI escreve-se Shinichi e SHIRATA como Hirata.  
82 RYUTI escreve-se Ryuichi; SHIRATA como Hirata.  
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Pahim Pinto para o Delegado de Polícia de Araçatuba. A conclusão desse ocorrido não foi 

encontrada no dossiê, de modo que  foi impossível saber o desfecho da acusação. 

 

DOSSIÊS 10B-17-1 a 10B-17-11 

 

 Os autores, Tadashi Fukume e Shuhei Yasuka, ambos residentes no município de 

Pompéia, foram presos pela propagação de  oposição à plantação  de hortelã e de amoreira, 

porque esses produtos constituiriam matérias-primas indispensáveis para a fabricação de 

bombas e de paraquedas a serem usados pelos americanos na guerra. Dado que seriam 

produtos prejudiciais ao Japão, os indiciados, com boa intenção sob o ponto de vista da 

proteção de sua pátria natal, foram considerados criminosos com base no artigo 31 do 

Decreto-Lei 4.766. Assim, Tadashi Fukume respondeu ao processo criminal e  aguardou o 

julgamento na prisão. 

 Veja-se o ofício contendo informações sobre a prisão de Tadashi Fukume: 
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DOSSIÊS 10B-18-01 a 10B-18-37 

  

O autor do crime é chamado de Yoshikuni Benino, 47 anos de idade, japonês, 

solteiro, natural da província de Shizuoka, Japão, de profissão agricultor, residente no 

Bairro Dourado, município de Lins, conforme consta no Auto da Qualificação, sob dossiê 
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10B-18-04, arquivado no dia 21 de fevereiro de 1945, registrado na Delegacia de Ordem 

Política e Social,  da Secretaria da Segurança Pública. No Termo de Declarações, consta 

que respondeu às perguntas formuladas pela autoridade, na presença do intérprete, 

devidamente  autorizado. Respondeu que, no Japão, além do curso primário83, estudou um 

pouco de inglês, química e agricultura. 

  Alguns trechos do Termo de Declaração feito na Delegacia de Ordem Política e 

Social, em São Paulo seguem: 

[...]PERGUNTANDO SI  NO JAPÃO CURSOU ALGUMA ESCOLA 
SUPERIOR OU SI APERFEIÇOU-SE EM ALGUMA 
MATERIA,  ...PERGUNTANDO SI EVERDADE TER SIDO,O 
AUTOR DE DOIS INCENDIOS VERIFICADOS NO MUNICIPIO DE 
LINS, SENDO UMA NA PROPRIEDADE DE KASUO84HARIMORI E 
OUTRO NA DE MIROKU MORI,ONDE ESTAVAM LOCALISADOS 
DEPOSITOS, DE CASULOS, respondeu que sim, tendo sido o 
declarante o ator desses incendios, PERGUNTANDO PORQUE 
DESTRUIU ESSES DEPOSITOS, respondeu que, assim agiu, levado por 
seu patriotismo e amor à sua Patria, pois sabia que dos casulo é retirada a 
seda para a fabricação de paraquedas e que esse material se destinava aos 
Estados Unidos na guerra contra o Japão. 
 
[...] PERGUNTADO SI ACOMPANHA O DESENROLAR DA 
GUERRA PELA LEITURA DE JORNAIS BRASILEIROS OU POR 
JORNAIS JAPONÊSES, respondeu que não, ... as obtem das 
conversações que tem tido com patricios seus. PERGUNTADO SI 
ALGUEM CONTOU AO DECLARANTE QUE A SEDA EXTRAIDA 
DOS CASULOS SERVE PARA A FABRICAÇÃO DOS 
PARAQUEDAS, respondeu que não, eeses conhecimentos o declarante 
os possue em virtude da leitura de livros tecnicos sobre esse e outros 
assuntos. 
 

 O indiciado prosseguiu sua declaração, dizendo que ateou fogo aos dois ranchos 

apenas com fósforos, porque sabia que o sapé é altamente combustível. Após incêndio, 

deixou em cada um dos ranchos um exemplar de boletim escrito com mensagens de 

ameaças contra os patrícios, caso continuassem no cultivo do bicho da seda. 

[...] PERGUNTADO SI O BOLETIM COLOCADO NA ANTIGA 
ESCOLA JAPONESA DO BAIRRO DE DE SÃO JOAQUIM, 

                                                 
83 Ocurso primário corresponde atual o ensino fundamental, só que era apenas quatro anos de estudos, e 
obigatório no Japão, na época, quando o incidente veio ao Brasil em 1925. 
84 O nome Kasuo escreve-se Kazuo 
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MUNICIPIO DE LINS, FOI A AUTORIA DO DECLARANTE, 
respondeu que sim... 
 
[...] PERGUNTADO SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO PARTIDO 
KOKUMIN TÔ E QUAIS SÃO OS SEUS COMPONENTES E A 
FINALIDADE DO MESMO, respondeu que essa organização não existe 
e esse nome foi inventado pelo declarante, e significa “ nacionalismo”85, 
tão sómente para impressionar a colonia japonesa do municipio de Lins, 
que assim ficaria tomada de certo pavor sabendo da existencia de uma 
organização que visava a destruição dos plantios de amoreiras e outros 
produtos que viessem prejudicar o Japão[...] 
 
 [...] PERGUNTADO AO DECLARANTE SI PRESTOU ESTAS 
DECLARAÇÕES EXPONTANEAMENTE, ISTO É  SEM NENHUMA 
COAÇÃO , respondeu que em absoluto não foi coagido a prestar estas 
declarações, que representam a verdade.  

  
  

A seguir consta a tradução da cópia do panfleto pregado na porta da escola japonesa, 

no Bairro de São João. Este foi retirado por Kasuo Harimori e entregue a Nakano, que 

entregou ao senhor Delegado de Polícia de Lins, que providenciou a tradução por meio do 

Sr. Kumataro Sueyoshi.             

APELO AOS PATRICIOS ASIATICOS 

 
Todo aquele que desenvolve a sericultura no Brasisl é um 

traidores e um anti nacionalista. Um grande fazendeiro, que se esquece 
que é uma traição a patria, desenvolvendo fortemente a sericultura e si 
deixa iludir pelos altos preços da seda, este tal é um grande idiota. 

 
Os traidores serão aniquilados pelo nosso Partido Nacionalista, 

porem os patricios pobres, que lutam pelas necessidades de cada dia, a 
esse será permitido tacidamente a trabalharem. 

 
O nosso partido investiga os que estão contrario aos nossos 

planos e dscobrir, que existe nesta Colonia um projeto para aumentar a 
sericultura e porisso o nosso partido exige que não aumentem a 
sericultura e os que não atenderem o nosso apelo serão destruidos e 
incendiados os ranchos de criação do bicho da seda por membros do 
partido. Simultaneamente o chefe da empresa será violado(?) até lhe tirar 
a vida. 

Em Lins existe um outro projeto de instalar uma fabrica de fiação 
de seda. 

Outro na Colonia YABIKU onde MIYAJIMA de tal tem 
amoreiras para por arrendatarios. 

 

                                                 
85 Na verdade, a tradução correta de Kokumin Tô  é o Grupo Nacionalista. Koku significa o país (de origem) e 
min significa o povo Tô é o grupo. 
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 Se o MIYAJIMA não quizer atender será liquidado. 
 
 Eu estou controlando durante já um mês o sericultutores, que estão 
vigiados pelos nossos membros e se não atenderem e contrariarem os 
planos do partido  serão severamente castigados. 
 
 TRADUTOR 
 

            KUMATARO  SUEYOSHI 
                                                             São Paulo, 17 de janeiro de 1945 
 
 

 

A tradução do segundo panfleto escrito em japonês, por Yoshikuni Benino, fora 

encontrado por Miroku Mori, no local após o incêndio do rancho do bicho da seda e foi 

entregue ao senhor Delegado da Polícia de Lins, está escrito com o seguinte teor: 

PARECE QUE  A NOSSA COLONIA, por se achar em 
condições financeiras mais ou menos suportaveis, não tem verificado 
brusca tendencia do pessoal para a criação do bicho da seda, no que 
estamos satisfeitos. 

 
 Entretanto alguns da nossa colonia estão se manifestando o 
aumento dessa cultura sem necessidade. Taes pessoas deverão ficar ciente 
de que receberão os seus castigos, em virtude de ser esse ato anti-
nacionalista. 
 
 A represaria imediata desses atos será a queima de seus ranchos 
por nós. Fiquem tambem sabendo que tantas vezes que construirdes os 
ranchos tantas vezes serão imediatamente destruidos. 
 
 O nosso partido detesta aqueles que só pensam em inrriquecer e 
porisso começaremos em breve com a queima de alguns dos ranchos . 
 
 Criadores do bicho da seda gravem bem as nossas palavras e se 
lembrem do nosso apelo antes que seja tarde demais. 
 
 PARTIDO KOKUMIN TO. 
 

A  Diretoria: 
            TRADUTOR 

KUMATARO SUEYOSHI 

São Paulo, 17 de janeiro de 1945. 
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A seguir nos dossiês 10B-18-19 e 10B-18-20, arquivados em “S.S.”, em vinte e três 

de janeiro de 1947, na Superintendência de Segurança Política e Social, encontrou-se uma 

declaração do indiciado, Yoshikuni Benino, escrita em língua japonesa, cuja tradução em 

português foi  escrita em oito de janeiro de 1945. 

 
 Incendiei em desessete de setembro de 1944 um rancho de criação 
do bicho da seda pertencente a HARIMORI. 
 Outro no dia sete de outubro a meia nooite incendiei o rancho de 
criação do bicho da seda pertencente a NIROKU  MORI.  
  Eu confesso e juro que fui eu mesmo que incendiei esses dois 
ranchos. 
 Lins oito de janeiro de 1945. 
 Assinado – YOSHIKUNI BENINO. 
 
 TRADUTOR 
 
 KUMATARO SUEYOSHI. 
 
               São Paulo, 17 de janeiro de 1945. 
 

 

O indiciado cometeu o crime contra a nação brasileira, de  acordo com  o Artigo 65, 

inciso IV – “os crimes contra a liberdade, contra a incolumidade pública, contra a paz 

pública ou contra o patrimônio, punidos pelo Código Penal[...]”    

 Analisando o fato pela lei, como o acusado é japonês deveria ser punido de acordo 

com a lei japonesa, entretanto, como  não havia relações diplomáticas bilaterais entre o 

Japão e o Brasil nesta época, devido à guerra, o governo brasileiro não podia expatriar o 

acusado para o Japão. Para Yoshikuni  Benino seria melhor se pudesse voltar ao seu país, 

já que ele tinha o espírito nacionalista japonês. Do ponto de vista psicológico e social, 

como ele já tinha quarenta e nove anos e ainda era solteiro, não possuia o senso de 

obrigação de sustentar a esposa e filhos, provavelmente agira de uma forma irresponsável 

cometendo o crime.  Não pensou nas consequências, pois, se, de um lado, seria preso pelo 

crime; de outro lado, estaria prejudicando a economia  brasileira.  No plano cultural,  ele 
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era muito inteligente e corajoso por agir sozinho, apesar de ter somente quatro anos de 

estudo primário. Com essas declarações, percebe-se que o indiciado tinha espírito samurai, 

pois adotava código de ética que primava pela lealdade em seus atos, assumindo sua 

culpabilidade, mesmo sendo punido. Através do bushi dô86,geralmente, alguns bushi, 

quando tomavam  decisão desse tipo, dedicavam-se a seus planos  e atos até a morte. Esta 

explicação seria difícil de ser entendida para os cristãos, para os quais “matar-se” é um 

pecado. As religiões japonesas como  xintoísmo e budismo não permitem esse ato, mas a 

prática nunca foi condenada. Na cultura japonesa, quanto mais verdadeiro bushi se é, 

menos se teme. Não se tomam certas atitudes pelo dinheiro, age-se pela lealdade, 

dignidade e pela honra.  O povo geral, os agricultores e os comerciantes, quando não 

encontravam o meio de sobrevivência, preferiam cometer o ato de suicídio do que praticar 

um ato de furto ou roubos. A  História do Japão mostrou que houve as  rebeliões e os 

protestos contra os governantes, mas raramente se praticava o saqueamento ou roubo de 

alimentos dos outros. Era costume na sociedade japonesa não trancar com chaves as portas; 

se alguém viesse a uma residência à procura de alimento, a dona de casa doaria algo se 

pudesse, sempre repartiria; esse sentimento teria vindo do budismo, que prega a compaixão 

aos necessitados. 

Dois panfletos escritos por Benino em nome de Kokumin Tô87 demonstram que a 

habilidade do escrevente, que teria apenas quatro anos de estudo. A linguagem soa  arcaica 

(numa escrita com ideogramas da Era Meiji (1868 a 1913) e a tradução em português está 

mais ou menos correta. Não haveria os conflitos sociais se os imigrantes japoneses também 

tivessem o mesmo espírito de Benino, já que ele apelou  não plantarem as amoreiras nem 

dedicarem ao cultivo do bicho da seda,  por meio de panfletos. Se as vítimas estivessem  

cientes de seus propósitos, tudo seria diferente. Todavia não pararam e continuaram a 

                                                 
86 Busidô significa o caminho do código de samurais. 
87 Kokumin Tô: Koku significa um  país ou uma nação; min significa seu povo e Tô é a faccção ou partido. 
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atividade, pensando na ganância de serem  ricos, pois o plantio era alvo de enriquecimento 

monetário.  

  

DOSSIÊS 10J-01-01  a  10J-01-178  (CASO DO SHINDÔ-RENMEI)  

SABOTADORES JAPONESES 

  Em abril de 1944, em Marília, chefiado por Iwao Takasugui, um reduzido grupo de 

japoneses armados atacou uma fazenda, ateando fogo na dependência em que se cultivava 

o bicho da seda. E prosseguiu a mesma ação em outras fazendas destruindo plantações de 

hortelã-pimenta, da qual se extraia a menta. Com pequeno intervalo, acontecimentos da 

mesma forma se verificavam em vários outros pontos do Estado de São Paulo. 

  O motivo dessa ação, como consta nas declarações prestadas pelos japoneses 

indiciados, era que não podiam tolerar que os seus patrícios fornecessem aos inimigos do 

Japão produtos empregados na indústria bélica. 

   Os Delegados iniciaram as investigações e, confrontando-se as provas colhidas nos 

inquéritos policiais, suspeitaram a existência de um grande grupo de sabotadores com 

ramificações em várias regiões paulistanas. 

  Os investigadores desconfiaram que o mandante da sabotagem devia ser Junji 

Kikkawa, ex-coronel do Exército Japonês, pois ele era visto, frequentemente, nas pensões 

daquelas cidades, palestrando com lavradores do interior. 

  O jornal “Folha da Noite”, o jornal da época, escreveu um artigo com  a manchete: 

“SABOTAGEM NO INTERIOR DO ESTADO”, “ Descoberta pel a polícia uma 

organização secreta  japonêsa em  São Paulo; o bando era chefiado por um tenente-

coronel88 do Exército Japonês”, no dia vinte de dezembro de 1944.   

                                                 
88 É ex-tenente coronel, pois o indiciado foi tenente-coronel no Japão. 
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Junji Kikawa foi preso, várias vezes, anteriormente. O dossiê 10J-01-28 relata sua 

prisão pela primeira vez no mês de abril de 1942. Pelo inquérito policial emitido por 

Arthur Reis Machado, Encarregado da Turma “B” – Niponismo da 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA POLÍTICA E SOCIAL, SÃO PAULO, 

enviou um ofício a Manoel Ribeiro da Cruz, MD. Delegado Especializado  de Ordem 

Política e Social. O teor do ofício é seguinte: 

 
Conforme determinação de V.S., procedi a necessaria busca na 

residencia do japonez – JUNJI KIKKAWA -, residente à Rua Vergueiro, 
3427, em cuja casa aprehendi, ainda por determinação vóssa, treis malas 
com roupas e documentos e um aparelho de radio marca AIRLINE, 
encontrando-se tudo em poder da Chefia do S.S. 
 O japonez em apreço acha-se preso na Carcelagem desta Delegacia, 
por ordem tambem de V.S. 
 
Saudações atenciosas 
 

O Encarregado da Turma  “B” – Niponismo 

Arthur Reis Machado 

 

Junji Kikawa foi preso e solto no dia 13 de abril do mesmo ano, mas as malas 

apreendidas pela polícia não foram devolvidas. Nota-se isso pelo requerimento datado em 

04 de maio de 1942, sobre o dossiê 10J-01027, enviado ao Major Superintendente de 

Segurança Política Social requerendo a devolução dos materiais, como um par de taça de 

prata, três kimonos de seda, três máscaras japonesas para uso nas festas, uma boneca 

japonesa, uma máquina fotográfica com tripé, um rádio de sete válvulas e alguns objetos 

pessoais.  Por esse dossiê entende-se que ele era residente na Capital, à Rua Vergueiro, Nº 

3.427, região de Vila Mariana, onde,  à época, habitavam famílias pobres, uma vez que a 

região era afastada do Centro do Capital de São Paulo. O investigado era casado, e sua 

esposa Fumi Kikkawa solicitou soltura de seu marido, conforme se verifica no dossiê 10J-

01-16. 
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Após muitos ofícios emitidos pelo delegado ao Serviço Secreto, as traduções  de 

documentos dos membros do grupo compõem-se de numerosos  prontuários89. Num dos 

dossiês, em 10J-01-48, encontra-se a tradução do documento que trata da Sociedade “PIO” 

estabelecida pela Da. Margarida Watanabe. Essa sociedade recebeu de vários donatários, 

entre quais as firmas K.K.K. Bratac, Casa Tôsan, Brascot e Casa Hachia, a doação no valor 

de Cr$50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros) no mês de maio de 1942. O senhor Miyakoshi 

se encarregou da distribuição dos donativos aos pobres, mas houve críticas sobre essa 

distribuição, o que provocou sua substituição. De outra vez, o encarregado solicitou  

autorização à Polícia, em dezoito de dezembro de 1943, que foi concedida pelo Delegado 

Gonzaga, juntamente à Cúria Metropolitana. A distribuição foi feita aos pobres, doentes, 

presos em número aproximado de cinco mil famílias, cujos chefes da família  estivessem 

doentes90. Os  donatários  referidos continuaram contribuindo cinco mil cruzeiros por mês.  

Mesmo que a senhora Watanabe esteja trabalhando para boas causas e  em favor 

dos pobres, foi denunciada, conforme evidenciado no trecho do dossiê 10J-01-48 : 

[...] Para os presos está encarregada Da. Margarida Watanabe, da Liga 
das Senhoras Catolicas, mandar comida, cigarros e que mais necessitarem 
Houve denuncias contra Da. Watanabe porque a comida teria sido má e 
foi então à Policia um Padre que explicou que não era possível dar 
comida melhor com os donativos, e que foi aceito pela Policia como 
justificação da denuncia contra Da.Margarida. 

  

Esse documento FLS.27 foi traduzido por Sueyoshi Kumataro, em doze de 

setembro de 1944. Muitas cartas e documentos redigidos em japonês foram traduzidos por 

esse tradutor.  

Os indiciados Junji Kikkawa, Matuzaki e outros membros da organização foram 

acusados como os sabotadores e terroristas de acordo com o Decreto-Lei 4.766, de 1º de 

outubro de 1942, art. “Praticar o crime de revolta ou motim;” e art.65, inciso IV “...os 

                                                 
89 Prontuários ou dossiês são os termos dos documentos usados no ARQUIVO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, São Paulo. 
90 Incluíam-se nesse conjunto famílias brasileiras e japonesas. 
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crimes contra a incolumidade pública, contra a paz pública ou contra o patrimônio, punidos 

pelo Código Penal com a pena de reclusão...” 

Os dossiês de 10J-01-17 a 10J-01-26 permitem verificar que o Delegado Eduardo 

Gabriel Saad enviou o relatório à Secretaria da Segurança Pública – Serviço Secreto, em 

São Paulo. A seguir consta um trecho do comentário pessoal e subjetivo, para finalizar o 

relatório como segue: 

Sem embargo das descobertas por nós  feitas, já ha alguns meses 
e acima referidas, as pesquisas prosseguiram até hoje porque subsistia a 
suspeita de que Kikkawa e Matuzaki estavam ligados a alguem 
diretamente subordinado ao governo japonês, que lhes déra a palavra 
de ordem, para aceitarem as atividades focalizadas nêstes autos. 
Trabalhamos sem desfalecimentos com êsse objetivo, mas, 
infelismente, não fomos bem sucedidos. Assim, parece-nos que está 
perfeitamente justificada a demora na remessa dêstes  autos ao respeitavel 
Tribunal. 

São Paulo, 3 de Abril de 1945 
 
Eduardo Gabriel Saad 
Delegado   Adjunto. 
 

Foi uma acusação grave o que consta na última parte do relatório, que diz 

“Kikkawa e Matuzaki estavam ligados a alguém diretamente subordinado ao governo 

japonês” isso comprometeria tanto ao governo brasileiro, quanto ao governo japonês. 

Porque não tiveram os documentos suficientes para comprovar esse fato, e próprio 

Delegado-Adjunto declarara que “Trabalhamos em desfalecimentos com esse objetivo, 

mas infelizmente, não fomos bem sucedidos”, em três de abril de 1945, a época  em que 

já era próximo ao final da II Guerra Mundial. 

No ofício de informação, dossiê 10J-01-29 datado em quatorze de abril de 1945, 

há a informação que ainda não foram encontrados os equipamentos pedidos pelo 

proprietário, quais sejam,  a máquina fotográfica e o tripé de Junji Kikkawa91. 

                                                 
91 “....encontra-se certa quantidade de máquinas fotográficas avulsas e tripés, sem descriminação, não sendo 
impossível ali encontrar-se a máquina e tripés óra reclamados, mediante um reconhecimento por parte do 
próprio interessado.” 
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A Segunda Guerra mundial terminou com a Rendição Incondicional do Japão 

exigida pelos Estados Unidos, em quinze de agosto de 1945. Mesmo assim, a Secretaria 

da Segurança Pública - Departamento de Ordem Política e Social em São Paulo, remete um 

ofício ao Delegado Chefe do Serviço Secreto, em dezoito de janeiro em1946, conforme 

consta no dossiê   10J-1-34-B- 

Tendo a Auditoria de Guerra da 2ª R.M., decretado a prisão preventiva do 
japonês MORIAI TAKEJI, R.G. 267.915, que foi processado pelo Dr. 
Eduardo Gabriel Saad, quando adjunto desse “SS”, rógo a gentileza de 
mandar informar à êste Cartório a residência declarada daquele individuo, 
para efeito de captura e comunicação à Justiça Militar. 
 Atenciosas saudações, 
 O Escrivão, 

(a) Mário Magalhães. 
 

Nesse caso de Moriai Takeji, o indiciado era conhecido como “Funileiro” na 

Colônia Japonesa, e foi investigado pelos policiais como demonstrou nos dossiês de 10B-

15-01 a 10B-15-38, que agia na propagação contra o plantio de amoreira e o cultivo do 

bicho da seda e elaborou  a técnica de queima dos ranchos de criação do bichos da seda  e 

Hisashi Tamura, e este aplicou essa técnica  no Município de Andradina, em dezembro de 

1944. O dossiê 10B-15-12 evidenciou  que “Moriai acha-se foragido.” 

A Constituição Brasileira de 193792 diz que “Após a queda (a morte) de Vargas e 

o fim do Estado Novo em 1945...”  Estaria revogado o Decreto-Lei  nº 4.766, uma vez que  

Atos do Poder Executivo foi promulgado pelo Presidente Vargas. Entretanto, deve-se 

interpretar a Nova Constituição eleita pela Assembleia Nacional Constituinte e que entrou 

em vigor a partir de setembro de 1946 ainda se aplicaria a esse acontecimento. 

O caso do Shindô-Renmei continuou após término de Segunda Guerra Mundial. 

Os conflitos eram entre japoneses que não acreditavam na rendição japonesa e a outra 

                                                 
92  Constituição brasileira de 1937 – Wikipédia, a enciclopédia livre    
HTTP://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A%C%A30_brasile... 
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facção, chamados esclarecidos, que acreditou na rendição do Japão, porque conseguiam 

entender o português.  

O Japão, após bombardeios de Bombas Atômicas nas duas cidades, se encontrava 

em estado de pânico. Se o Imperador Hirohito não aceitasse a RENDIÇÃO 

INCONDICIONAL  posta pelo Presidente americano Roosevelt, não sobreviveria 

ninguém, pois os inimigos diziam que continuavam jogando as Bombas Atômicas no país 

inteiro. O Imperador Hirohito foi o único Imperador que renunciou e admitiu a derrota na 

guerra. No fim da guerra, até os jovens de quatorze anos candidataram-se a Tokkô-Tai93, 

conhecido no Brasil como kamikase.94  

Se os japoneses do Japão choraram pela rendição incondicional do país, se se 

dedicavam ao Imperador contra inimigos até a morte, deixando de se alimentar, pois o 

arroz deveria dar ser dado aos soldados que  lutavam pela  Pátria, como procederiam os 

japoneses vindos ao Brasil,  após a Primeira Grande Guerra Mundial quando o Japão 

derrotou os russos? Os do Brasil, com a intenção de voltar ao Japão, assim que fizessem a 

fortuna, nem aprenderam falar e escrever o português, como iriam entender que o seu país 

perdera na guerra com rendição incondicional? A  situação era muito difícil de acreditar e 

aceitar psicologicamente, para ambas as facções dos imigrantes japoneses.  

Crê-se que aqueles que aceitaram a rendição japonesa, mesmo durante a guerra 

plantaram hortelã-pimenta e amoreiras, cultivaram bicho da seda, não se importavam com 

a guerra; mas sim em fazer a sua vida, ter a fortuna e dar boa educação para os filhos, 

enraizá-los no Brasil, o segundo país que eles escolheram para viver. 

Os fatos foram episódios fúteis aos japoneses do Japão, mas eles revestiram a 

parte da história política, sócio-econômico da Comunidade Japonesa no Brasil. 

  

                                                 
93 Tokkô-Tai era o grupo de jovens que pilotavam o avião carregado de bomba e se atiravam nos navios 
americanos, para que eles não embarcassem no Japão. 
94 Kamikase pronuncia-se como / kamikaze/. 
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DOSSIÊS de 10K-1-  a 10K-1-18 

 

 Os documentos relativos aos dossiês identificados pela letra K envolvem a 

temática da sabotagem organizada pelos senhores Saburo Hase, Nobuji Nagazawa, 

Masaich Saito e outros não centrais para os fatos, que estavam baseados nas cidades de 

Bauru e Birigui. Todos eles são investigados por atividades japonesas contrárias aos 

interesses brasileiros e que poderiam abalar a economia paulista. 

O dossiê 10K-1-15 é o relatório da Sub-Chefia de Ordem Política dirigido ao 

titular da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social – DEOPS, datado em 

vinte e dois de agosto de 1942. Todavia, esse dossiê foi arquivado em vinte e três de maio 

de 1944. Esse relatório é uma ampliação do anterior enviado ao mesmo Órgão sob dossiê 

10K-1-05 que se inicia como segue: 

   PLANO JAPONÊS, EM VIA DE EXECUÇÃO, DESTINADO A ABALAR 
   OS ALICERES DA ECONOMIA PAULISTA, COM ENORME REFLÉXO 
   NA ECONOMIA NACIONAL.   
 
   REPRESENTA ELE O GRITO DE REVOLTA DOS NIPÔNICOS CONTRA 
    AS PERSEGUIÇÕES QUE VEEM SOFRENDO POR PARTE DAS NOSSAS 
    AUTORIDADES. 
 
    ESSA REPRESALIA ACARRETARÁ, CASO O PLANO  LOGRE EFEITO, 
    GRAVES PREJUIZOS PARA A LAVOURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA. 
 

O relato anterior representa o grito dos nipônicos contra as perseguições das 

partes das autoridades brasileiras, por isso crê-se que essa organização dos  japoneses  não 

fosse apenas de revolta contra as autoridades. Seria um grito de luta contra os inimigos da 

sua terra natal.. Se, na situação do Japão, os cidadãos lutavam na guerra, militares ou não, 

fossem  professores,  intelectuais, estudantes, comerciantes ou agricultores; e as mulheres 

eram recrutadas como enfermeiras e até jovens menores de idade se candidatavam para 

tornar-se TOKKÔTAI95, então parece evidente que nos corações dos japoneses no Brasil 

                                                 
95 O termo Tokkotai é conhecido como kamikase pelos brasileiros. 
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resista um espírito de luta em busca do dever de cumprir o algo para sua pátria amada. 

Entretanto, essa atitude era tida como crime para o Brasil na época.   

O relatóro resume que o ex-vice-cônsul japonês de Bauru, Ishihara, teve de voltar 

ao Japão. Antes de retornar, sugeriu ao Sr. Nobuji Nagazawa que ficasse no seu lugar e 

deu-lhe as instruções relativas a um plano por meio do qual os imigrantes japoneses seriam 

aconselhados a não cultivarem os produtos especialmente úteis aos Estados Unidos. Dessa 

forma, industriais e comerciantes deveriam parar suas atividades até o final daquele ano. 

Em troca, o governo japonês pagaria a quantia em dinheiro para a sobrevivência. Todavia 

esse plano fracassou em virtude da apreensão de uma carta pela censura de Botucatu, a 

carta de Sr.Dr. Ishihara ao Sr. Nobuji.                                               

 

2.2 Qualificação de investigados 

 

Nesta seção, tem-se o objetivo de sistematizar as formas como eram tratados e 

qualificados os imigrantes japoneses perseguidos e investigados na cidade de São Paulo, a 

partir de dados recolhidos nos dossiês editados do período de 1944 a 1945. 

O foco de atenção deste trabalho volta-se, assim, para os qualificadores, por 

excelência adjetivos, substantivos adjetivados e expressões adjetivas, porque eles são 

ferramentas eficientes para valorar e avaliar elementos em foco (Lapa, 1982, p. 119). O 

adjetivo é, portanto, o elemento fundamental da caracterização dos seres e tem a 

capacidade de revestir os objetos, pessoas e eventos das valorações feitas pelo indivíduo. 

Há autores, como Lapa, que defendem que o jeito da entonação, a forma como se 

pronuncia uma palavra ou frase pode gerar um caráter avaliativo, mas, como os dossiês são 

documentos escritos, aqui caberá a análise de adjetivos e expressões que possam funcionar 

como avaliativas em sua forma escrita ou transcrita de fala.  
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 Monteiro (1991), a esse respeito, desloca a importância dos qualificadores – 

especialmente dos adjetivos – para sua função poética. Aqui, considera-se que não somente 

a linguagem poética ou literária sirva-se eficientemente dos qualificadores. A sociedade 

como um todo, quando pretende situar um indivíduo numa escala de valores, lança mão 

desses itens. Utilizando os argumentos de Monteiro, podemos afirmar que os adjetivos e 

expressões que estejam nessa função estão a serviço da afetividade, podendo, inclusive, 

produzir imagens sensoriais por meio de metáforas e outras complexidades linguísticas.  

 É certo, como defende Monteiro, que o emprego excessivo de adjetivos pode 

tornar a qualificação mais vazia e menos expressiva, mas, em contraparte, a repetição de 

certos qualificadores pode gerar um eco social capaz de tornar aquele valor uma peça 

intrínseca do ser avaliado. Por isso torna-se relevante não perder a cena social do momento 

de produção desses dossiês e, portanto, das qualificações produzidas; deve-se lembrar de 

que o recorte temporal analisado traduz um período de grande embate entre o governo 

brasileiro e habitantes estrangeiros em geral, com ênfase em japoneses, alemães e italianos, 

considerados súditos do eixo. Como foco mais direto deste trabalho, que restrinja o olhar à 

imigração japonesa investigada pelo Serviço Secreto, muitas das expressões referenciais 

aos japoneses não se aplicavam a toda a colônia japonesa, mas com exclusividade aos 

japoneses que, patriotas ao extremo, sabotavam o cultivo de alguns produtos que pudessem 

beneficiar indiretamente os Estados Unidos (vide capítulos I e II), o grande inimigo 

japonês da época. 

 As qualificações sob análise nesta dissertação foram separadas, inicialmente, em 

dois grandes segmentados pela extensão formal. Têm-se, num primeiro bloco, palavras e 

expressões funcionando como qualificadores e, num segundo bloco, orações que também 

foram utilizadas com o objetivo de qualificar esses imigrantes investigados. Portanto, o 

critério formal “menor do que uma oração” é o que permite organizar este primeiro bloco 
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de qualificativos, por assumirem uma forma menos complexa sintaticamente, codificada 

como um sintagma preposicionado ou sintagma nominal. O efeito desse tipo de 

qualificação parece ter um impacto maior nos documentos e depois na sociedade brasileira, 

pois alguns qualificativos ecoam em situações diversas de forma cristalizada, o que foi 

fruto de “uma verdade” construída pelo Serviço Secreto do Estado para a sociedade 

brasileira 

  A expressão qualificadora: nos dossiês não é incomum encontrar referências aos 

japoneses sob investigação por meio de adjetivos designativos de raça, de atitude e de 

comportamento psicológico. Esses casos são, invariavelmente, qualificadores 

aparentementem menos complexos que atuam no campo do preconceito social, pois 

atingem negativamente uma caracterização racial, que depois parece ecoar de forma 

estereotipada em vários documentos, portanto tem efeito frequencial (alta recorrência dos 

mesmos itens). Os exemplos são os seguintes: 

(1) Obedecendo a um plano, ao que parece previamente elaborado, pretendiam os diabólicos 

amarelos,  invocando o espírito de “samurai”, fazer cessar toda a criação do bicho da seda, por 

parte de seus patrícios, neste municipio. (Laudo: Conclusão (2) Dossiê 10B-06-13) 

(2) Nada conseguindo com a sofisma, a  mentira e a traição, passaram da ameaça e ação              

covarde, tipicas dos niponicos,(...) ( Laudo: Conclusão (2) Dossiê 10B-6-13) 

(3) Prosseguindo no plano criminoso e atentatório aos nossos interesses bélicos       

economicos, (...) (Continuação do Laudo: Conclusão (2) Dossiê 10B-6-12) 

(4) Após esses átos de autentico terrorismo, as investigações da policia local (...)   

(Continuação do Laudo: Conclusão (2) Dossiê 10B-6-12) 

(5) (...) confessa ampla e minuciosamente a sua culpabilidade, esclarecendo ser autor 

intelectual e material  de todo plano maquiavelico, (...) (Continuação do Laudo:         

Conclusão (2) Dossê 10B-6-12) 

(6) (...) manuscrito em japonez, de carater político, (...) (Continuação do Laudo:          

Conclusão (2) 10B-6-12) 
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(7) A vista do que acima expuzemos, (...) os indiciados (...) estão incursos em dispositivos 

do Decreto-Lei  nº 4766 de 1/10/1942, os dois primeiros como autores e executores dos 

atos de sabotagem e os dois últimos como co-autores. (Continuação do    Laudo: 

Conclusão (2) 10B-6-11) 

(8) Sabotagem da  industria de Sêda, em Marilia.(Processo de Investigação (1) Dossiê          

10B-6-1)   

(9) (...) verificou-se um assalto (...) os assaltantes, tambem japoneses, incendiaram esses 

depositos e, após travarem curto tiroeiro  com japoneses do local, fugiram. (...) com o fim 

de realizarem investigações no sentido de capturar os assaltantes e incendiarios.  ( Relatório de 

Ivestigação (1)10B-6-2) 

(10) Em Abril, deste ano, na cidade de Marília, deste Estado, IWAO TAKASUGUI,         

chefiando um reduzido grupo de japoneses armados, atacou uma fazéndola, ateando fogo 

às dependências em que se cultivava o bicho da sêda. (10J-1-8) 

(11) Conforme determinação de V.S., com este dou os dados referente ao japonez – 

SHUNTAI KUMA. O marginado é formado pela  faculdade de direito de Tokio, deputado 

em Tosa (...) ( Relatório de Investigação (2) 10B-6-3) 

(12) Trata-se apenas de um caso isolado de sabotagem  em Lins. Não existe partido algum 

de caráter politico nipônico.(Continuação do Relatótio de Informação(2) 10B-18-31) 

(13) MORIAY de tal – ( não qualificado. Acha-se foragido).(Auto de Qualificação(2) 

10B-15-12) 

(14) “SOCIEDADE JAPONESA SUSPEITA’ (Processo de Investigação (2)10J-1-44) 

(15) Tendo a Auditoria de Guerra da 2ª R.M., decretado a prisão preventiva do japonês 

MORIAY TAKEJI.( Ofício: Carta (1) 10J-1-34-B-) 

(16) SUGANO DE TAL individuo de nacionalidade japonesa, residente à Rua Vergueiro, 

2625 e professor de língua japonesa da Escola “Akama”. Este individuo é reconhecido 

como perigoso à segurança do país. (Comunicado (2) Dossiê 10J-1-46). 

(17) (...) eram os sabotadores, ou sejam os executores das ordens emanadas dos chefes 

Kikkawa e Matuzaki.(Inquérito Policial (2) Dossiê 10J-1-18)  

(18) E também considerado nocivo, pois esteve preso por ser apanhado em flagrante 

escrevendo uma carta ofensiva ao Brasil.(Comunicado (2) Dossiê 10J-1-46). 
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(19) Procedendo a uma busca em sua residência, deparamos com numerosos documentos 

atestando a existência de uma terrível quadrilha (...) (Inquérito Policial (1) Dossiê 10J-1-

8) 

(20) Ocupa-se o presente inquérito das atividades desenvolvidas neste Estado (...), por uma 

uma Sociedade Secreta composta de terroristas japoneses. (Inquérito Policial (2) Dossiê 

10J-1-26) 

(21) Na execução desse plano, os terroristas se utilisavam dos mais variados meios        

propagandistas volantes de suas idéas, boletins mimeografados  ou manuscritos e não raro 

o fogo para destruir  as  plantações e dependências conéxas dos que relutavam   em ouvir 

as advertências dos “exaltados patriotas”. (Inquérito Policial (2) Dossiê 10J-1-26) 

(22) (...) as vitimas e indiciados éram sempre de nacionalidade japonêsa. (Inquérito  

Policial (2) Dossiê 10J-1-26) 

(23) A uniformidade do método aplicado pelos sabotadores,(...) (Inquérito Policial                  

(2)Dossiê 10J-1-25) 

(24) Ambos, sem motivo justificado, éram vistos nos hotéis e pensões japoneses em 

conciliabulos misteriosos com os agricultores patrícios(...) (Inquérito Policial (2) 10J-1-

25) 

(25) As cópias anéxas dão-nos uma idéia aproximada da periculosidade dos envolvidos na  

trama criminosa. (Inquérito Polcial Dossiê 10J-1-7) 

(26) JUNJI KIKKAWA é um dos principais indivi | duos no inquérito policial feito neste 

Serviço |  sôbre atividades de uma sociedade terrorista. ( Laudo:Parecer (1) 10J-1-16) 

(27) O indiciado IWAO TAKASUGUI figura central dos átos de terrorismo e sabotagem, 

(...), que paciente e calmamente elaborou e poz em pratica pessoalmente;                     

(Continuação do Laudo: Conclusão (2) Dossiê 10B-6-12) 

   

 A oração qualificadora: uma estratégia para a valoração de um ser de forma a 

não chamar a atenção para a qualificação em si, posto que é uma sequência maior de 

produção, se faz por meio de orações adjetivas, que podem assumir uma forma restritiva ou 

explicativa.  Não são formas muito repetidas em sua essência, mas constroem o quadro 
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qualificativo dos investigados tal como os adjetivos, porém com menor impacto na 

sociedade. São exemplos disso: 

(28) (...) apreendendo os documentos que se vêm a fls. e que vieram provar a existencia 

de uma sociedade terrorista. (Inquérito Policial (2) Dossiê 10J-24) 

(29) (...) com relativa facilidade, desvendamos o misterio que cercava as facilidades dos 

japoneses. (nquérito Policial (2) Dossiê 10J-1-24) 

(30)(...) foi formada nesta Capital uma sociedade japonesa, que visa unicamente sabotar 

toda e qualquer  produção de guerra. (Comunicado (2) Dossiê 10J-1-46)      

(31) Apresento-lhe, presos, os japonêses  JUNJI KIKKAWA e TOMESSADA    

MATOZAKI, que estão sendo processados como incurso em dispositivos da Lei de 

Segurança Nacional (sabotagem), que ai ficarão recolhidosà disposição deste “SS”. 

( Portaria (2) 10J-1-13) 

 

Esclarecem-se que as qualificações podem assumir formas mais amplas do que as 

aqui elencadas. Do conjunto do texto, pode-se recuperar a ideia de qualificar 

negativamente os investigados. Portanto, o caráter do conjunto de documentos analisados, 

independentemente do gênero ou tipo textual veiculado, é qualificador de um grupo de 

imigrantes que devem ter seu caráter, atitudes e ações mencionadas, analisadas e, portanto, 

ser alvo de avaliação por parte dos investigadores do Serviço Secreto.  
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CAPÍTULO III - EDIÇÕES DIPLOMÁTICAS E USOS 

ORTOGRÁFICOS A PARTIR DE DOSSIÊS 

 

Neste capítulo, será reunida uma amostragem de documentos 

que refletem a composição de dossiês montados a partir da 

investigação de japoneses suspeitos por crimes de sabotagem 

contra a economia brasileira,  em São Paulo. É prevista uma 

seleção de documentos em gêneros discursivos distintos para a 

edição diplomática do período de 1944 a 1945. Ainda neste 

capítulo, procede-se ao estudo ortográfico, que incluirá tanto a 

grafia das palavras ou mesmo termos que eram típicos da época, 

quanto os usos dos acentos a fim de compreender os empregos 

correntes do português utilizado nos dossiês  pelos escrivães, 

policiais, investigadores, delegados e intérpretes/tradutores na 

cidade de São Paulo. 

 

3.1  Edição Diplomática dos Dossiês 

 

Nesta seção, dedicada à edição diplomática de uma amostra de dossiês,  serão 

incluídos os seguintes tipos de documentos organizados por ordem alfabética: auto de 

qualificação, auto de reconhecimento e acareação, certidão, circular, comunicado, folha de 

antecedentes, inquérito policial, laudo (conclusão e parecer), ofício (carta), portaria, 

processo de investigação, radiotelegrama, relatório de informação, relatório de 

investigação, requerimento, resumo de relatório, serviço de informação, termo de  

declarações e tradução. De  cada tipo foram editadas duas amostras de documentos. 

Para a edição diplomática, os seguintes critérios foram utilizados: 

{  }  A chave é usada para indicar a escrita à mão acrescida nos dossiês datilografados.  
[  ]  Os colchetes são usados para indicar rasuras, ilegibilidade e presença de carimbos. 
|      Uma barra vertical é usada para demonstrar mudança de linha. 
___ O sublinhado é usado para indicar a assinatura no documento. 
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Autos de Qualificação(1) Dossiê 10A-2-15 

D.P. Mod. n. 3                                                                                                Fls._{ 7  } _ 

[visto de Armando Baialuna] 

 

DELEGACIA DE POLICIA DE JUNDIAÍ 

QUALIFICAÇÃO  
 
 

     Aos.......Doze.....de ........Junho.-------....... de    mil   novecentos    e 
........quarenta e quatro.,nesta  cidade  de  Jundiaí,  na  Delegacia  de  Poli- 
cia,  onde  se  achava  o  Delegado  de  Policia ,  Dr.... Odorico  Francisco ... 
...de Moraes,----------,   comigo    escrivão    de    seu    cargo ,    comparaceu 
..MINETARO  MIYATA................................................................................... 
réo  deste    processo  e  a    autoridade   lhe   fez    as   seguintes   perguntas : 
 Qual o seu nome ?...MINETARO...MYATA........................................... 
( Pai )...Ueda Sanzalemon.................................................................................... 
( Mãi )...Nobo Kaunai........................................................................................... 
Qual  a  sua  côr? ......amarela............................................................................... 
Qual a  sua  idade? .....55  anos............................................................................. 
Qual  a  sua  data  de  nascimento ? .....4  de  Junho  de 1.889 ............................ 
Qual   o  seu  estado  civil ? ....casado................................................................... 
Quantos  filhos  tem ? .....dois filhos...................................................................... 
Qual  a  sua  profissão  e  modo  de  vida ? ..lavrador............................................ 
Qual  a  sua  nacionalidade ? .....Japonesa.............................................................. 
Qual  a  sua  naturalidade ? ...Provincia  de  Osaka................................................ 
Qual  o logar do seu  nascimento ?.....Osaka.......................................................... 
Qual  a  sua  religião ? ....Chintuista....................................................................... 
Qual  a  sua  residencia ? ...Bairro de Varzea, digo., Campo Limpo...................... 
Qual  a  sua  instrução ? .... primaria....................................................................... 
 Nada    mais    havendo,  mandou  a  autoridade   e  encerrar   este    auto 
de  qualificação ,  que  assina  com  o  qualificado e  comigo. ............ ARMAN-.. 
.DO BAIALUNA.,...auxiliar  de ,...---. Escrivão,  que  o  datilografei.......................    
Odorico Francisco..de Moraes................................................................................... 
....Minetaro  Miyata................................................................................................... 
......Armando ..Baialuna............................................................................................. 
 
 
 
[Carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica e Social | “S.S.” 12/7/944 | 
10A-2-15] 
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Autos de Qualificação (2) Dossiê 10B-15-12 
 
 
 

-  QUALIFICAÇÃO - 
 
 
 
INDICIADOS:      HISASHI  TAMURA,     de    côr    amarela,    de    nacio-   

             nalidade     japoneza,    natural     de    Miazasky    (  Japão  ),     com 

             vinte    e   cinco     anos     de    idade,     casado,     filho     de    Ju- 

             taro    Tamura    e     de    Asano     Tamura,     lavrador,    de    instru- 

             ção     primaria,      residente     na      Colonia       Iguatemí      (  Pro-  

             ximo    a   Guaraçay  ),      municipio      de     Andradina. 

     

                                 ~ 

    MORIAI      de     tal    -   ( não     qualificado.     Acha-se 

                                                                          foragido). 

 

              ___________________________ 

 

[Carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica e Social | “S.S.” 14/6/945| 

10B-15-12] 
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Auto de Reconhecimento e Acareação (1) Dossiê 10J-1-59 

[Carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica e Social |“S.S.”.../.../.../| 10J-1-59] 
SECRETARIA  DA  SEGURANÇA  PÚBLICA 

Delegacia  de  Ordem    Política  e  Social 
SÃO PAULO 

 
AUTO DE RECONHECIMENTO E ACAREAÇÃO 

 
  Aos  nove  dias  do  mez  de  Outubro  do  ano  de  mil  nove- 
centos e  quarenta   e   quatro,   nesta   cidade   de   São   Paulo,   nas   depen  
dencias    do    “Serviço   Secreto”   da     Secretaria    da    Segurnça    Publi-  
ca   do  Estado,  onde  se   achava   o   snr.  Dr. Eduardo  Gabriel  Saad,   de- 
legado  de   Policia   adjunto   do   mesmo,  comigo  escrivão   “ad-hoc”   do 
seu   cargo   ao   final   assinado, presentes   as   testemunhas   Rubens   Ben  
gio   e   Guerino   Rubens   Montanari,    residentes   nesta   Capital,   o   de- 
poente   Takeyoshi   Yokoyama   e   os   indiciados   Kanematsu   Sakurai   e 
Guiheizi   Shimanoe,   pela    autoridade   foi   determinado    se    procedesse 
a    uma   acareação   entre   o   referido   depoente   e   os   indiciados    supra, 
afim  de   serem   confirmadas   as   suas   declarações.   Dada   a    palavra 
ao   depoente   Takeyoshi   Yokoyama,    foi-lhe    perguntado    si    confirma-   
va    seu   depoimento   de   fls.      destes    autos,    tendo    respondido     que 
sim,   e   perguntado   si    reconhece    nas    pessôas     dos   indiciados    pre- 
sentes   as   mesmas   citadas   em   seu   depoimento,    respondeu   que   sim 
sendo   Sakurai   a   pessôa    que   percorria   a   colonia   japoneza   na     zo- 
na   onde   o   depoente   reside,   aconselhando-os    a    não    plantar    horte- 
la   e   não   cuidar   do   bicho   da   seda,   sendo  o  mesmo  Sakurai  que   lhe 
falou   para   não   plantar   hortelã;   quanto    á    Shimanoe   sabe    que     o 
mesmo   anda   com   Sakurai   com   a   mesma   finalidade.  Nada  mais  disse 
e   nem   lhe   foi   perguntado.   Dada   a    palavra   ao   indiciado  Kanematsu  
Sakurai   e   perguntado   si   conhece   a   pessôa   do   depoente    Takeyoshi 
Yokoyama,   respondeu   que   sim   e    perguntado   si   é   verdade   ter   dito 
a   ele    para   não   plantar   hortelã    e   não   cultivar   o   bicho   da     seda, 
respondeu   que   não   disse   issso   ao   depoente    e    sim    disse-lhe     para 
plantar   mantimentos.   Nada    mais   disse   e   nem    lhe    foi    perguntado. 
Dada   a   palavra   ao   indiciado    Guiheizi   Shimanoe    e    perguntado   si 
conhece   a   pessoa   do   depoente,   respondeu   que   sim   e    perguntado  si 
é   verdade   que   tem   aconselhado   ha   outros   japoneses   a    não   plantar  
hortelã,   respondeu    que   nada    disse    aa     qualquer    patricio   seu.  Na-   
da   mais   havendo,   mandou   a   autoridade    encerrar   o    presente     auto 
que,   depois   de   lido   e   achado    conforme     vai   devidamene    assinado 
pela    mesma,    pelo    interprete, pelo    depoente    Takeyoshi    Yakoyama, 
pelos   indiciados, pelas   testemunhas   e   por   mim 
                          escrivão   “ad-hoc”   que   o   datilografei. 
                                           _________________________________________ 
                                               Takeyoshi Yokoyama_____________________ 
                                                Kanematsu Sakurai_______________________               
                                           __Guiheiji Shimanoe________________________ 
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Auto de Reconhecimento e Acareação (2) Dossiê 10J-1-62 
 
[Carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica e Social |”S.S.”.../.../.../|10J-1-62] 
 

SECRETARIA  DA   SEGURANÇA   PÚBLICA 

Delegacia   de   Ordem   Política   e   Social  
SÃO PAULO 

AUTO DE RECONHECIMENTO E ACAREAÇÃO 

  Aos   oito  dias  do  mez  de  Outubro do  ano de  mil   novecen-                                                               
tos   e   quarenta e quatro, nesta    cidade     de    São    Paulo,    nas    depen- 
dencias    do   Serviço    Secreto   da   Secretaria    da    Segurança    Publica 
do  Estado  de  São   Paulo, onde   se   achava   o   snr. Dr. Eduardo Gabriel 
Saad,  delegado   de  Policia   adjunto   do   mesmo,   comigo   escrivão  “ad- 
hoc”   do   seu   cargo   ao   final    assinado,   presentes   as   testemunhas 
Rubens   Bengio   e   Guerino   Rubens   Montanari,  residentes   nesta   Capi- 
tal,   a   testemunha   Sakuo   Fukushima,   que    prestou   depoimento  a   fls. 
destes   autos   e   os   indiciados   Wazuse   Ashimura,   Tomok  Ozawa,  Ka- 
nematsu    Sakurai   e   Haoro   Matzukawa,   pela   autoridade   foi   determi- 
nado   se   procedesse   a   uma    acareação    entre    estes    indiciados   e   a 
testemunha   Sakuo   Fukushima,  afim   de   serem   confirmadas   as   decla- 
rações   prestadas   pelos    mesmos    neste    inquerito    e    ser    procedido 
ao   respetivo   reconhecimento.  Dada   a   palavra   á   testemunha    Sakuo 
Fukushima,   pela   autoridade    foi    perguntado   si   reconhecia    nas  pes- 
soas   dos   indiciados    presentes    as   mesmas   que    por   ela  foram  cita- 
das   em   seu   depoimento   de  fls.      ,tendo   respondio   que   sim.    Per- 
guntado  si   são  as  mesmas   pessoas   que,  em   seu   depoimento, afirma 
que    eram    os    distribuidores    de    boletins    incitando    os     japonezes 
a    não   plantarem   hortelã   ou   cultivarem    amoreiras    para    a   criação 
do  bicho  da  seda,    respondeu   que   reconhece   nas   pessoas   supra   de 
Tomok Ozawa, Kanematsu  Sakurai, Yasuse  Ashimura  e  Haoro Matzkuka- 
wa,  digo  Haoro  Matsukawa  as  mesmas   pessoas  que   procediam  á  dis- 
tribuição  de   boletins.  Perguntando  si   são   as   pessoas    dos    mesmos 
indiciados   presentes   que, em   Junho   do   corrente    ano    estiveram   em 
sua   residencia   ameaçando-o   de   destruir    tudo    caso     continuassea 
cultivar  o  bicho   da   seda,  respondeu  que   se   trata   das   mesmas    pes- 
soas   aqui   presentes, não   tendo  sido  consumado  o   áto   devido   á   rea- 
ção   do   depoente.  Perguntado   si   é   verdade   que    Kanematsu  Sakurai 
foi   á   casa   de   seus   patricios   Ogasawara   e   Nakamura   afim   de    exi- 
girem   que   desistissem   das    plantações    de    hortelã    e    da   criação 
do   bicho   da   seda, respondeu   que   sim. Perguntado   ao    depoente    si 
sabe   que   foram   as   pessoas, ou   alguma   pessoa, dos    indiciados   pre- 
sentes   que   ateou   fogo   nas   253   cestas   de   casulos   de   propriedade 
do   seu   patricio  Nakamura, respondeu   que   não   o   pode   afirmar, mas, 
ante  a   ameaça  que  fizeram, não  só  ao  depoente  como  ao  mesmo  Na- 
kamura, e   tendo-se   consumado   o   áto, acredita   que   tenham   sido  os 
indiciados   presentes   ou   algum   dos   mesmos. Perguntado   si   foi   a 
pessoa   do   indiciado  presente   Yazuse   Ashimura, quem   lhe   deu   o  e- 
Continuação do Auto de Reconhecimento e Acareação (2). Verso do dossiê 10J-1-62 
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exemplar   de   boletim   citado   em   seu   depoimento, respondeu   que    foi 
a   pessoa   do   indiciado   presente   Yazuse  Ashimura,   quem   deu   depoen- 
te   o   exemplar   de   boletim   apreendido   em   sua   residencia.  Nada  mais 
disse   e   nem   lhe   foi   perguntado. Dada   a   palavra   ao   indiciado   Yazu- 
se   Ashimura,   foi   a   ele   perguntado   si   é   verdade   ter  entregue   um 
exemplar   do   boletim    japonez    á   testemunha   Sakuo   Fukushima,  res-  
pondeu   ser   verdade,  tendo  a   ele   entregue   um   exemplar   do   boletim. 
Perguntado   quem   foi   que   entregou    esse  boletim   a   ele,     indiciado,  
respondeu   que   a   pessoa   que   entregou    esse    boletim    ao    indicido 
foi   Chuchei   Wassuda, residente   em   Quintana, cidade   proxima  a  Para- 
guassú,   onde   o   indiciado   reside.  Perguntado   si   sabe  o  conteúdo  do 
boletim   em   apreço,  respondeu   que  teve   ensejo   de   ler   o  boletim  e 
seu   conteúdo   era   o   de   explicar   aos   japonezes   a   inconveniencia 
de   ser   plantada   a   hortelã   no   Brasil, pois   essa   materia    servia     pa- 
ra   os   inimigos   do   Japão, na   industria    de   guerra.   Perguntado   ao 
indiciado    si    é    verdade    ter    estado   na    residencia   do   depoente   Sa- 
ku   Fukushima   em   companhia   de  seus patricios   Ozawa, Matsukawa  e 
Sakurai, aqui   presentes   e   ali   terem   ameaçado  o   depoente   a   não   pro- 
duzir   hortelã    e   criar    bicho   de   seda,  sob   ameaça   de   destruir   tu- 
do, respondeu   que,  realmente, esteve   em   casa  de  Saku   Fukushima, mas 
somente   em   companhia   de  Matsukawa  e  Sakurai, porquanto  Ozawa  não 
foi   nesse   dia.  Lembra-se,  agora,  que   tambem   estava,  nesse   dia,  seu 
patricio    Torao   Daikuhara,    de   Paraguassú.   Nesse   dia   o    declarante 
acompanhou   as   pessoas   referidas,  mas  não  ameaçou   Saku  Fukushima, 
tendo   servido,   apenas   como   apaziguador,   afim    de   evitar   a   destrui- 
cão   dos   produtos,  sendo   verdade   que  os  demais  ameaçaram  Saku  Fu- 
kushima. Nada  mais  disse   e   nem   lhe   foi   perguntado. Dada   a   palavra 
ao  indiciado  Kanematsu  Sakurai,  e    perguntado   ao   mesmo   si    esteve 
na   casa   do   depoente   Saku  Fukushima, afim   de   ameaça-lo  e   proibir- 
lhe   a   plantação   da   hortelã   e   o   cultivo   do   bicho  da   seda,  negou 
ter   estado  na   casa   de  Saku   Fukushima,  negando   que   tivesse   a   ele 
dito   para   não   plantar  o  hrtelã    ou    cultivar    o    bicho    da    seda  Per- 
guntando   si    era   partidario   da    plantação   da   hortelã    e   do    cultivo 
do   bicho   da   seda,   respondeu   que   preferia   plantar   cereais.    Nada 
mais   disse   e   nem   lhe   foi   perguntado.Dada   a   palavra   ao   indiciado 
Tomok  Ozawa  e  perguntado  si   esteve  na  casa   do  depoente   Saku  Fu- 
kushima,  em   Junho   do   corrente   ano, respondeu  que  ali  esteve  apenas 
para   tratar   de  uma  mudança  e  que  nada  disse   ao   depoente   sobre 
a   plantação   de   hortelã   e   não  o   ameaçou   tampouco, conservando-se 
na   negativa.  Nada  mais   disse   e   nem  lhe  foi   perguntado. Dada  a  pa- 
lavra   ao   indiciado   Haoro   Matzukawa, este  tambem   conservou-se    na 
negativa, não   confirmando   ter   estado   na   casa   de   Saku   Fukushima 
em   companhia   dos   demais   indiciados. Nada   mais  disse  e  nem   lhe 
foi   perguntado. E, nada   mais   havendo,   mandou   a   autoridade   encerrar 
o   presente   auto   que,  depois   de   lido   e   achado   conforme, vae   devi- 
 
Continuação do Auto de Reconhecimento e Acareação (2). Dossiê 10J-1-61 
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Delegacia  de  Ordem  Política  e  Social 
SÃO  PAULO 

 

devidamente   assinado   pela   mesma,    pelo   interprete,    pelo   depoente 

Saku  Fukushima,   pelos   indiciados,   pelas   testemunhas   e   por   mim, 

                                          escrivão  “ad-hoc”   que   o   datilografei. 

 _________________________________           

Kumataro  Sueyoshi_________________  

   Sakuo Fukushima___________________  

  Yasusi Ashimura____________________            

                                                            Kamematsu  Sakurai_________________              

  Tomok Ozawa______________________ 

 _Kaoru Matucawa___________________  

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

      

[Carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica e Social | “S.S.”.../..../..../|  

10J-1-61] 
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Certidão (1) Dossiê 10J-1-151 
 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
DELEGACIA  DE  ORDEM  POLÍTICA  E  SOCIAL  

SÃO PAULO 
______ 

 
[Carimbo da Delegacia de Ordem Politica  e Social| S.Paulo | 10J-1-151] 
 
 CERTIFICO  por ordem  de  Dr.  Delegado  de Ordem  Po- 
litica    e    Social    que     os     termos     de     declarações     e    depoimentos    de 
SAKUO   FUKUSHIMA    é   do   teôr   seguinte:  Aos   três   dias   do  mês  de  Ju- 
lho    de    mil    novecentos    e    quarenta   e   quatro,     nésta     cidade     de     Pa- 
raguassú,    em     a   sala   da    Delegacia    de    Policia,    onde   se    achava    o 
snr.      José     Jacob     Ferreira,     1º    Suplente    do     Delegado     de     Policia, 
em    exercicio,     comigo    escrivão     do     seu     cargo     ao     final     assinado,   
ai,     ás     13    horas,     presentes     as     testemunhas     Waldomiro    Caldini    e 
Waldemar      Paes     de     Almeida,     residente     nesta     cidade,      compareceu 
SAKUO   FUKUSHIMA,   japones,   casado,    com    60    anos   de  idade,  lavra- 
dor,   natural   de   OKAYAMA, Japão,  filho  de  SADASUKE   FUKUSHIMA  e 
de   HATANO  FUKUSHIMA,   residente    na    Fazenda   Cachoeira,   deste  muni 
cipio,    sabendo    lêr    e    escrever,     sendo    interrogado     sobre     os      fátos 
a    que    se    refere   este    inquerito    declarou:     Dia    13    de   Junho    do    cor 
rente    ano    apareceu    na    casa    do    declarante    o    japones    OZAWA,   resi- 
dente    na    Fazenda     Bom    Jardim,    deste    municipio    e    disse-lhe    que    o 
decalrante    parasse     com     a     plantação     de     amoras     para     criar    bicho 
da    seda,    porque    esse    produto    só     dava    lucro    para    o   Brasil    e   au- 
xiliava    a    Norte    America    a    ganhar    a    guerra,    porque    a     seda    servia 
para     construção    de     aviões     e     de     paraquedas,    armas    essas    que    ser- 
veriam    para    destruir   o    Japão,    e    que     essa     ordem     partia    do    Consu- 
lado     japones,      residente      em     Baurú.     Então     o      declarante     perguntou 
a    OZAWA   como   éra  o  nome   desse    Consulo,  o que  OZAWA  respondeu-lhe 
que     não    sabia.    Então    o     declarante      disse-lhe     que     não     obdeceria 
essa    ordem,    porque    o    governo    japones    não     tem    direito    algum   sobre 
os     japoneses     residentes     no     Brasil.    Então     OZAWA    disse-lhe    que    si 
o     declarante     plantasse    amoreiras   e     criasse     bicho    da     seda     ele      ou 
seus    companheiros    o    mataria,     porque     ele   não    era    um    bom    japones, 
pois     estava     prejudicando    a     sua     Patria     e      auxiliando     os      inimigos 
da    mesma.    Dia   30    de  Junho   do   corrente    ano,   apareceram    em    sua   ca- 
sa   os    japoneses    SAKURAI,    residente    na     Fazenda    Cristal,    do    munici         
de   Quatá,    HASHIMURA,  MATSUKAWA,  e DAIKUHARA, residentes na 
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na    Fazenda   Cachoeira,   desse   municipio,    e    os     três    primeiros    disse 
ram   a   ele   que   parasse   com   a   plantação de  amoreiras   e   criação   de 
bicho   da   seda,   porque    esse    produto    traria    a    derrota   de   guerra   em 
que    estava    enpenhado   a   sua   Patria   contra   as   nações   unidas.  Que  o 
Brasil    assim   que   recebia   esse   produto   mandava   para   os   Estados   Uni- 
dos    e   lá   com   esse   produto   fabricavam   azas    de   aviões   e   paraquedas, 
que    iam    servir    para    matar    japoneses.   Que    si    o   declarante   continu 
asse    na   plantação    ele    morreria    nas    mãos    deles  ou  de   seus   compan- 
heiros.    Que    o    declarante    se    tivesse     plantado    amoreiras    deveria   co   
lher   o   menos   possivel,   porque    assim    diminuiria    a    produção.    Ao  que 
o   declarante   disse   que   isso    estaria    na    sua    vontade,    que     ele      plan-    
taria   quanto    quizesse    bem  como   colheria   o   que   desse.  OZAWA   no  dia 
em    que    esteve    em    casa    do   declarante   disse-lhe   que   o   Japão   havia 
conquistado   muitas   terras   em    SINGAPURA,    e   que   os    japoneses    resi- 
dentes    no    Brasil   e   que   não    plantasse   bicho    da    seda   e    hortelã     o 
governo   japones    daria    dez   alqueires   de   terra   em   SINGAPURA.  E  que 
para    isso    éra    preciso    dar    uma    fotografia    para    colar    numa    cader- 
neta    e    remeter    para    o    japones  YASSUDA,  residente   em   Quintana  do 
municipio   de   Pompeia.    Que   OTANI   é   companheiro   do  japones   acima 
citado,    e    reside    na     Fazenda    Cachoeira,    deste     municipio.   O    decla 
rante   pensa   que   esses   japoneses    fazem    parte    de    um    grupo    de   5a. 

coluna.   Nada    mais    disse.    Lido    e    achado    conforme,   vae    legalmente 
assinado      pela      autoridade,      pelo     delarante,      pelas      testemunhas   já 
referidas   e  comigo,  ARCHIOBALDO   CARVALHO,    escrivão    que   o  datilo 
grafei  e  subscrevi.   JOSE  JACOB FERREIRA,   SAKUO FUKUSHIMA,  WALDO 
MIRO  CALDINI   e   WALDEMAR  PAES  DE ALMEIDA. (...) 
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escrevi.      CERTIDÃO,     CERTIFICO     haver     cumprido    em    todo    seu 
teôr      despacho    supra     de     Autoridade    Policial,    como     adeante     se   
vê.    O    referido    é    verdade   e    dou    fé.   Paraguassú,   13   de   Julho   de 
1944. ARCHIOBALDO CARVALHO, escrivão.  TERMO DE  QUALIFICAÇÃO  E 
INTERROGATÓRIO DO INDICIADO.   Aos  13  dias  do  mês   de  Julho   de  mil 
novecentos    e   quarenta    e   quatro,   nesta   cidade,   em    a    sala   da    Dele- 
gacia    de    Policia,    onde    se    achava    o    senhor    José    Jacob    Ferreira, 
1º   suplente    do    Delegado    de    Policia,    em     exercicio ,    comigo    escri-   
vão   do    seu    cargo   ao    final    assinado,   ai,    às    10    horas,    as     teste- 
munhas    presentes    RUBENS   PARANHOS,   brasileiro,   solteiro   com    20 
naos     de    idade,    ferroviário,    residente     nesta     cidade,     á     rua     Si- 
queira   Camoos  e  ABNER RAMOS FRANCO,   brasileiro,  casado,  com   35 
anos     de    idade,    comerciante,     residente     nesta     cidade,    á   Avenida 
São  João,  compareceu   KAMEMATSU  SAKURAI, indiciado   no  presente 
inquérito,   e,    sem    constrangimento    algum    lhe     foi     feito    o    seguin- 
te    interrogatório:  QUAL O  SEU  NOME?   Kamematsu  Sakurai. QUAL A  
SUA NACIONALIDADE? Japonesa.QUAL A SUA NATURALIDADE?  Nagassa- 
ki,   Japão.  QUAL A SUA IDADE?  Com  47  anos  de  idade.  QUAL O SEU 
ESTADO CIVIL?  Casado ( 7 filhos ). QUAL A  SUA  FILIAÇÃO?   Zensako 
Sakurai  e   de  Him  Sakurai. QUAL  A  SUA  RESIDENCIA?  Fazenda  Cris- 
tal,  municipio  de  Quatá. QUAL O SEU MEIO DE VIDA OU  PROFISSÃO? 
Lavrador. QUAL O LUGAR ONDE  EXERCE A SUA  ATIVIDADE?  Município 
de   Quatá,  fazenda   Cristal.  SABE  LER  E  ESCREVER? Assina  o  nome. 
Religião    Budista.    Côr     amarela.    Altura  1,61m.     Perguntado      ainda 
sôbre   os   incisos   do   artº.  188   do    Código    do    Processso    Penal     e 
cientificado    da     acusação,     respondeu:    O    indiciado    reside    no    Bra 
sil   há   questão   de   25   anos,   mais   ou  menos,   e   que   possue    terras 
na   Fazenda   Cristal,   do   município   de    Quatá,    deste    Estado.    O    in- 
diciado   não   planta   hortelã   e   não    cria    bicho   da    seda,    que   o    pri 
meiro   não   planta   porque   estraga   a   vista   e    o    segundo    não    cira 
porque    o    l  cro   não    é   certo.   Dia   30   de  junho,   do   corrente   ano, 
o  indiciado  em  companhia de  HASHIMURA, DAIKUHARA, MATSUKAWA foi 
á  casa  de  SAKUO   FUKUSHIMA,  de  quem   não  é   muito  amigo, afim de 
conversar   com   o   mesmo   sobre   o   incêndio   que   houve   no   sapezal    de 
YOKOIAMA,   pois  o   indiciado   estava   sendo   acusado   por  FUKUSHIMA 
desse  incêndio.   O   indiciado   disse    a   FUKUSHIMA   que   o   seu   emprei 
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Delegacia  de  Ordem  Política  e  Social 
SÃO  PAULO 

______ 
 

empreitero   viu   quando  um    homem   de   chapeu    de    aba   larga,  montado 
em    um   cavalo,  passou   pelo   sapezal   de   YOKOIAMA,   e  momentos  de- 
pois    se    alastrou    o    fogo,    por    isso   ele    presume    que    seja   esse   ho 
mem  o  autor  do  incêndio. Então  em   conversa  com  FUKUSHIMA, em   pre 
sença   de   seus    companheiros,    aconselhou    o    mesmo   que    não  plantas-    
se  hortelã,   porque   as   terras    não    eram    boas    e    tambem    não   eram 
bom    criar    bicho   da   seda,    por    esse    produto    as    vezes   dava   lucro 
e    as   vezes    dava   prejuizo,   e   que    então,   seria   melhor   que   ele    plan  
tasse     cereais,     porque    esse    produto   dava    mais    lucros.   Ao   que  FU- 
KUSHIMA   lhe   respondeu   que   ele   faria   isso   se   quizesse,   porcue    nin 
guem   mandava   nele;   que   no   dia   13   de   Junho   do   corrente   ano   seu 
conhecido   OZAWA   foi  a   casa   de   FUKUSCHIMA   e  disse-lhe  que  não 
plantasse     hortelã    e    não    criasse    bicho    da   seda,     porque    si    não 
ele   queimava   seus   ranchos;   que   nessa   ocasião   OZAWA    estava    meio 
embriagado; que  HASHIMURA,  DAIKUNARA,  MATSUKWA  são seus amigos, 
e  OZAWA  e  YASSUDA  são  apenas  seus   conhecidos;  que  Yassuda   o  in- 
diciado   ficou   conhecendo   em   Quintana,    do    municipio    de     Pompeia; 
que   o   indiciado  SHIMANOI   foram   inimigos  dez  anos  mais  ou    menos; 
que   no   mês   de   Junho,   em    dias   que   não   se   recorda,   ao   passar  pe- 
la   casa   de   SHIMANOI,   parou  lá   para  conversar  com  o  mesmo,  e   tam- 
bem   aconselhou   o   mesmo   a   não   plantar    hortelã   e   não   criar   bicho 
da    seda,   e    que   seria    melhor   ele   plantar    cereais,   que   dava   mais 
lucros;  que   SHIMANOI  quasi   falou,   só    limitou-se    a   ouvir   o    que   o 
indiciado   falou;    que    no    dia    13    de   junho   do   corrente   ano,   o   indi 
ciado    foi   á  casa   de  seu   patrício  SASHICHI  NAKAMURA,  e  ali  acon- 
selhou    o    mesmo    a    não     plantar     cereais,   digo,   a   não    plantar    hor- 
telã   e   não    criar    bicho    da    seda    e    que    plantasse    cereais,    porque 
dava   mais    lucros;   que   há   dois   meses,    mais   ou   menos,    o   indiciado 
foi  á  casa  de  seu   compadre  TAKEYOSHI  YOKOYAMA ,  e   alí  tambem  o 
aconselhou   a   não   plantar    hortelã   e    a    não    criar    bicho    da    seda, 
porque    essas    produtos   não    dava   lucros,   e    que    seria    melhor    plan- 
tar    cereais.    Retificando    o    que     disse    declara    que    isso    o    indicia 
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indiciado   falou   a   YOKOYAMA   em    sua    casa,   cuandoeste   esteve    lá;             
que   no   dia   24   de   junho   do   corrente   ano,    o    indiciado    ia    fazer   u- 
ma   festa   em   sua   casa,    em   comemoração  ao  santo  do   dia,   e   para is  
so    havia    convidado   diversos   patriciosmmmdo município   de  Quatá  e  
do   município    de     Paragussú,     bem      assimconvidoualguns    brasileiros,   
mas   que   esta   festa   não   se    realizou   porque   a   policia   de    Quatá   im   
pediu;   que   não   é   verdade   cue   o   indiciado   recebe   ordems   do   Vice- 
Consulo   de   Bauru    ou   de   algum    japonês   residente   em   S.Paulo;   que 
o    indiciado    aconselhou    os    japoneses    já    citados    para    não    plantar   
hortelã   e   não   criar    bicho   da    seda   em   benefício    deles,   porque     es     
se    produto    como   já    disse    não    dá    lucro;    que    o     indiciado   
não   faz   parte   de   grupo    ou   de     associação     japonesa    contraria    aos   
nossos    regimens;    que    não   é   verdade   que   o    indiciado   prometeu    a  
quem    quer    que   seja    qo   alqueires    de   terra   em    SINGAPURA. Nada 
mais    disse.  Lido   e   achado    conforme,    vai    legalmente     assinado    pe 
la   autoridade,     pelo    indiciado,      pelas      testemunhas      presentes,     co 
migo,   ARCHIOBALDO  CARVALHO,   escrivão  que  o  datilografei   e  subs 
crevi.      José    Jacob    Ferreira,      Kamematsu    Sakurai,     Rubens     Paranhos, 
Abner   Ramos   Franco,   Archiobaldo   Carvalho.   C O N C L U S O S. 
Em   seguida   e   na   mesma   data    faço   estes    autos    conclusos    ao   Dele- 
gado  de  Polícia,  do  que  faço  este   termo. Eu,  ARCHIOBALDO  CARVA- 
LHO,   escrivão   o   escrevi.(...) 
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TRADUÇÃO DO DOCUMENTO DE  FLS. 25 
 
Kumataro  Sueyoshi,    abaixo    assinado,   legalmente    compromissado 
nestes  autos,   em    obediencia    á    determinação   da   autoridade   que  es 
te   preside,   traduz    abaixo,    na     integra,   o   documento  de   fls.  25 
deste  inquerito,   do   idioma  japonês: ESPECIE  DO  DOCUMENTO: Cir- 
cular,   com   quatro   folhas,   escrita  a  lapis   em   idioma   japonês,   CON 
TEÚDO:   “ A   nossa   Patria   ha   sete   anos   está   lutando   pela    liberda- 
de,   tanto   na   fronteira   Sovietica   como   na   grande   China,   e   a  nossa 
marinha    está   lutando   no   Pacifico   Norte   e   Sul   contra    os    Ingleses 
e   Americanos,   afundando   navios,   e   avançando   dia   e   noite     vitorio 
sos   e   nos   todos   devemos   agradecer   aos   soldados   combatentes.   To- 
dos   unidos,  velhos,   velhas,  moços  e  moças  devem  trabalhar   para   cons 
truir   a   grande   Asia.    Todos   lutam    pelo   Imperio,   os   guerreiros   nos 
campos   de  batalhas   e   as   mulheres   nas    fabricas   de    material    béli- 
co.    O   que   dirão   os   japonêses   residentes   no   Brasil   sobre   a   guer- 
ra   da   nossa   Patria ?   A   guerra   abrange   o   mundo   inteiro   e  os   nos 
sos   inimigos  são  muitos,   por   isso   devemos   nos  unir   em   um  só  blo 
 co   e   não  dispensar   as   nossas   forças   trabalhando   todos.    Até    ago- 
ra   a   Colonia  Japoneza  do  Brasil   não    viveu   unida,   cada   um    procu- 
rava   a   sua   conveniencia,   mas   agora   estamos   cercados   de   inimigos; 
devemos   nos   unir   para   combate-los   até  o   fim   e   liquidar   os    que 
pensam  ao   contrario.    Ha   certas   zonas   aqui   no   Brasil   onde   os   ja- 
poneses   vivem  como  escravos,   mas   ha   outras  onde  japoneses  gozam                               
de   liberdade   porque   o  MIKADO  olha   por   eles    e   ainda  outras  onde 
são    protegidos    devido   as    plantações.    Precisa    evitar   que   se    exe 
cute   o   esforço   de   guerra   e   tudo   que    possa    servir,   para   combater 
os   nossos   soldados,    como   as   plantações.     Principalmente    a    plan- 
tacão   de   hortelã,   que   serve    para   a    guerra    quimica   e  a   America 
do   Norte  paga    fortunas   pela   menta,   visto   como  a   menta   aumenta                
300%   a   eficiencia   explosivas   das   bombas.  Com  o  uso   desse   explo- 
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   sse   explosivo   a   base   de   menta   os  Americanos  matam  os  nossos 

valorosos  soldados  em   terra,  mar   e   ar.   Filhos   do  MIKADO,  vocês 

estão   vendo  como  o  Imperio  do  Mikado,   que   há   2.600   anos   após 

está   livre,   desaparece   devido   aos   explosivos   feitos    com   a    men 

ta.   E    ainda   estás   plantando   hortelã ?    Isso   é   a   maior   vergonha 

para   o   Mikado,    visto   como   somente   procuraes   o  lucro  da  fortu- 

na   que  os Americanos  pagam   pela  menta.  Nós  estamos  longe  do  Mi 

  kado,   mas   não  devemos   esquecer   a   Patria.  Não  ha   sómente  plan 

  tação  de   hortelã,   ha   muitas    outras    plantações    que   são   necessa  

rias   e   que   tambem   dão   para  viver  e   porisso   não  deveis   plantar 

hortelã,    que   só   serve    para    matar   os   japoneses  e  ha  90%    de 

plantações   de   hortelã   de   japoneses.    Não    deveis   plantar  o    que 

possa   servir   aos   inimigos   do  Japão,   como   hortelã,   algodão  ou 

cuidar   do   bicho   da  seda,   e   mesmo   os   que   já  iniciaram  a  plan- 

tação   não   devem   concluir.    Plantai    aquilo   que    não   serve   para 

a   guerra;   agir   como   bom   filho do  Mikado  e   plantar   tudo  o  que 

não   prejudique   o   Japão.    Deveis   liquidar   todos   os   que   se   inte- 

ressem  pela  plantação  ou  comercio  da  menta  mesmo  com   meios, os 

mais   extremos,    se  não? . .  .”  Nada   mais   havendo    no    referido   do 

  cumento,   aqui   fielmente   traduzido,  e   a    cujo   original    me      repor- 

to   e   dou   fé,   dou   por   encerrada   a   presente.    São  Paulo,   12     de 

Setembro   de  1944._________   ________________ 
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SECRETARIA  DA  SEGURANÇA  PÚBLICA 
Delegacia  de  Ordem  Política  e  Social 

SÃO PAULO 
                                                                        _______ 
 
Kumataro   Sueyoshi ,   abaixo    assinado,    traduz     na     integra,   o     docu- 
mento   retro   do   idioma   japonês,   apreendido   em   poder  de   CHUCHEI 
YASSUDA,   residente   em   Paraguassú. – “A APLICAÇÃO  DA MENTA”.- 
1º  -  Adicionando    menta     à     nitro-glicerina    consegue-se    um    aumen- 
to   de    poder    explosivo   de   300%. -   a)  -  A    nitroglicerina   está    mui- 
to   facil   de   explodir   com   qualquer   choque,   mas   adicionando   a    men 
ta,    evita    esse    perigo    devido    a    refrigeração.  -   b)  -   Por    ocasião 
da   guerra   Russia – Japonesa,   um    cientista   quimico   japonês  ( SHIMO- 
ZE )  inventou    o    processo    de    adicionar    menta    nos   explosivos   o 
que    revolucionou    a    industria    de    guerra   e    desde    então    se    estu- 
dou   o   aperfeiçoamento   do   mesmo. -  c) -    Esse     processo     foi     larga- 
mente   tratado   em   uma   revista   química    “SERBAN”    e   explicou   mais , 
que   a   menta   é   para   refrigeração,   como    numa   dor   de    cabeça,    pas- 
sando-se    mentol    desaparece    a   dor  e  refresca   a   cabeça.       2º   -    Tam 
bem   usando-se   a   menta    nos   maquinismos   dos   aviões,   por    meio    de 
refrigeração    do    ar    o   que   evita   o     aquecimento    dos    motores ;     anti  
gamente   se    processava    a     refrigeração    do    maquinismo    com    agua. 
Tambem   essa   descoberta   foi   feita    por    japoneses.         -    3º   -   Usa-se 
tambem   a    menta    na    confecção   das   bombas   -   Foguetes .    Antigamente 
esses   foguetes   somente   alcançavam   15   metros , mas    com    menta,    au- 
menta   para   55 metros   a   distância    dos    mesmos.   -   4º -    Tambem      em 
toda    espécie    de    bomba    especialmente    as    bombas    de     retardamento, 
são   hoje   á   base   de   menta   conforme    explicamos    no     item    1º    letras 
a,  b,  e   c.  -  5º)  -   Adicionando    menta    e    cânfora    na    gazolina    aumenta 
a    força    e    eficiência    da    mesma.   ( Atenção )   Tambem   esse   invento   é 
de   quimicos   japoneses   e    causou    admiração   do   mundo   inteiro.           6º- 
Uso   do   gás   venenoso:     Até    agora    se    conhecia    doze    qualidades   de 
gases    venenosos,     mas     todos     eles    muito    pesados,    o    que    dificulta 
a    sua    ação   de   despersão,   mas   com    o    novo    invento    de    adicionar 
menta ,   aumentou    o    poder   de   extenção   e   tambem    as   mascaras       não 
vedam   os   seus   efeitos   sobre   o   organismo.       ATENÇÃO:  -  o   leigo    po- 
de    fazer    uma    experiencia,     misturando     alcool    com    querozene        e 
esparramar     num    quarto    fechado,    notará    então   que    em    pouco    tempo 
desaparecerá    o    cheiro ,   mas    adicionando    menta    o     cheiro     não     desa 
parecerá..       7º-    Como    na    guerra   atual    todas    as    nações   em    guerra    
precisam    de    menta,     o     preço     alcança     alturas      imprevisiveis ,     mas  
assim   que   acabar   a   guerra    os     preços    cairão     como    se    fossem    jo- 
gados   de   cima   do   Martinelli   para   baixo.     - 8º -   Dia   9    de    março    do 
ano    corrente   a   “Folha   da   Manhã”    publicou    um    telegrama    de   Nova 
York,    onde   se   dia   o   seguinte :   Não   ha    outro    país    como    o    Brasil, 
próprio    para   plantio    de    hortelã.    No   mês    de    agosto   de   1944  a  U,P. 
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Continuação do Circular (2) (Carta do Shindô-Renmei) dossiê 10J-1-81 

 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

Delegacia  de  Ordem  Política  e  Social 

SÃO PAULO 

______ 

 

a U.P.   publicou   um   telegrama,   que   os    plantadores   estavam   anima- 
dos   porque    as   plantações   estavam    animadoras   e  calculavam   uma 
colheita   de   180   toneladas,   quando   no   ano   passado   só   deu   120  to- 
neladas  em   consequencia   da   grande    seca   e   os   americanos   estão 
pagando  U.S.$37 ( Trinta   e   sete   dolares )   por   quilo    da    menta.   To 
das   essas   informações    colhidas    de   varias    pessôas   entendidas     no 
assunto.   No   Japão   desde  o   começo   da   guerra   não  se  exporta  mais 
menta   e   ha   absoluto   segredo   sobre   as    plantações   de   hortelã. – 
Nada    mais    havendo   no   referido   documento,   aqui    fielmente   tradu- 
zido    e   a   cujo   original   me    reporto   e   dou   fé,   dou   por   encerrada 
a   presente.   São   Paulo,   3   de   Outubro   de   1944.__________________ 
______________________. 
 
 
[carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica e Social | “S.S.../.../94...| 
10J-1-81]  
. 
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Comunicado (1) Dossiê 10B-6-9 

  SUPERINTENDENCIA DE SEGURANÇA POLITICA  E SOCIAL  

 

SERVIÇO  SECRETO 

SÃO PAULO 

_________________________________________________________________________ 

    DATA           Nº                 COMUNICADO   PREPARADO POR:        DIRIGIDO AO 

         (DO SETOR)            CHEFE DO “SS” 

6/5/944.           202                         “S-2”     

ASSUNTO: Investigações procedidas |  CLASSIFICAÇÃO: Sabotagem 

em Marilia com a consequente deten | ____________________________________ 

ção de dois elementos sabotadores.     | SUB-CLASSIFICAÇÃO:  Ambientes não es- 

        | pecificados. 

RESUMO : Investigações procedidas em Marilia, por um investigador  deste 

Setôr,   das  quais resultou  a  detenção  do  dois  elementos japoneses  sabo- 

tadores. 

 

                                           {Aguarde-se a conclusão | do requisito. | 8/5/944 | 

             [ilegível] 

______________________________________________________________________ 

PARECER:                                       DESPACHO                            PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO 

Á consideração do Sr.Dr.De-            Nº     {1194 } 

legado Sub-Chefe do “S.S.” 

    S.Paulo, {6}/{5}/194{4}               

[ilegível] 

ASSISTENTE  

 

[Carimbo da Superintendencia de Segurança| Politica  e Social  | “S.S.” 6/7/944 | 10B-6-9 ] 
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Comunicado (2) dossiê 10J-1-46 

SUPERINTENDENCIA DE SEGURANÇA POLITICA E SOCIAL  

SERVIÇO SECRETO 

São Paulo 

DATA             Nº                           COMUNICADO  PREPARADO POR: 
                    (DO SETOR)                                                                                     DIRIGIDO AO 
2-5-944           615                                             “S-4”                               CHEFE DO “SS” 

ASSUNTO:                                                                                CLASSIFICAÇÃO:                                                                                    
                    Sabotagem 
        _____________________________ 
        Sociedade Japonesa, fun-                          SUB-CLASSIFICAÇÃO:  
dada com o fim de sabotar produção                         Empregadores – Professores 
de guerra 
______________________________________________________________________ 

RESUMO: 

 

                    Confórme  comunicações  verbais  feitas  a  essa  Chefia,  foi   for-  

mada nesta Capital uma  sociedade japonêsa     que visa unicamente sabotar 

toda   e   qualquer   produção   de   guerra. 

                     Vários  são  os  componentes  dessa  sociedade, alguns  dos  quais   

já  identificados  por  nós,  confórme  damos  no  presente  comunicado. 

 

         __________________________ 

_____________________________________________________________________ 
PARECER                                                      DESPACHO                              PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO     
                                       {Abre-se  P.I.               Nº 

A consideração do Sr.Dr.                  pelo       S.4                      ___________________________ 
Delegado Chefe do “S.S.”                           5/5/944                 
 S.Paulo,..3/..5../..1944...                              [visto] 
                [visto ilegível]                    foi distribuido direta- 
____________________                    mente pelo Dr. Cobra ao 
        ASSISTENTE                                 “S.4”} 
 

 

[carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica e Social | “S.S.” 10/12/945 |   

10J-1-46] 
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Continuação doComunicado (2) Verso do dossiê 10J-1-46 

 
 

    _________________________ 

   

  Confórme já é do conhecimento dessa Chefia,  por comunicação 
verbal   dêste   Setôr,   foi   creada   nesta   Capital,  uma  sociedade  composta 
por  japonêses  e  que  visa  unicamente  sabotar,   toda  e  qualquer   produção 
de  guerra,  como  seja  criação  do  bicho  da  sêda,   plantação   de   menta,  etc. 
   Conseguimos  até o  presente momento identificar  alguns  dos   
seus  componentes  como  sejam:- SUGANO DE TAL, individuo de nacionaida-                              
de japonêsa,    residente  à  Rua  Vergueiro,  2625   e  professor  de  lingua    ja- 
ponêsa  da  Escola  “Akama”.  Êste   individuo  é  reconhecido  como   perigoso 
à  segurança  do País.   KITIKAWA ,  tambem  de  nacionalidade  japonêsa,   te-                   
nente-coronel  do   Exército  Japonês  e  que  já   esteve   preso   durante  algum            
tempo  nesta   Superintendência  e    residente   à   Vergueiro   cujo     numero 
não  podemos  precisar,  mas  conhecemos   sua  residência. É  tambem  consi- 
derado  nocivo,  pois  esteve  preso  por  ser  apanhado   em   flagrante    escre- 
vendo  uma  carta  ofensiva  ao  Brasil. 
                         TAKAO TOMITA,japonês, engenheiro agrônomo, formado no Ja- 
pão.  Êste  não  conseguimos  o  seu  endereço,   mas  consta   que   anda     pelo 
Interior   do  Estado  concitando  os  japonêses  a  fazerem  sabotagem. { | }  ZEM- 
PATI  ANDO,   igualmente  japonês  e  funcionário  do  Consulado  Espanhol,    o 
qual   consta  ser  o  tesoureiro   da   referida   sociedade   e   um   dos   elementos 
de   grande   destaque  na   atual   Colônia  Nipônica,   pois  é  com  êle  que  os 
japonêses   se   entendem. 
                         Não conseguimos de maneira  alguma  localizar  o local   onde  se 
reunem,   constando   que   as  reuniões  são   feitas   dentro  do   próprio   Consu- 
lado,   pois  que  ZEMPATI  ANDO é  quem  lhes  transmite  as  ordens. 
                         Fomos informados com segurança de que o japonês SUGANO cos- 
tuma   andar   com   uma   pasta   e   que   nessa   referida   pasta   porta   papéis   que   
poderiam    interessar    e    que    tem    um   memorial   ( espécie de instruções ), 
escrita   de   próprio   punho,   o   qual    mostra   aos   japonêses   mas   não   a   dei- 
xa  em   mãos   de   ninguem. 
                          Segundo  ainda   informações,   estão   trabalhando   para    atearem   
fogo   a  um   só   tempo,   em   toda   a   plantação  de  menta   do  Estado  e  criação  
de  bicho  da  sêda. 
 

 

    ________________________________ 
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Folha de Antecedentes (1) Dossiê 10J-1-85 

POLICIA  DO   ESTADO  DE  SÃO  PAULO  
GABINETE  DE  INVESTIGAÇÕES 
SERVIÇO  DE  IDENTIFICAÇÃO  

___________ 
REGISTO CRIMINAL DO ESTADO  

 

Nº ...32759....Nac. 

FOLHA   DE  ANTECEDENTES 

  

                      CERTIFICO que....  Kamematsu  Sakurai, legitimado  em 30-8-944, 

...para.....verificação....da... .identidade,....a-fim-de....ser...processado...como...in-... 

...curso...na...Lei...de...Segurança...Nacional,........=...........=..........=........=............     =   

...= =......................=..., figura  no Registro Geral dêste Serviço de Identificação sob   

...nº... 967.376......, registando em seu prontuário os antecedentes declarados  no 

verso da presente. 

...........................................=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.................................................... 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

O   referido   é    verdade.   São   Paulo,...11...de.......outubro..............de......1944... 

Eu,.......[ilegível]__....................................................,  Chefe  do  Registro  Criminal    

do Estado, subscrevi.                             

                                                                                                          VISTO: 

                         Transmita-se à autoridade interessada, para fins de direito. 

                             São Paulo,.....11.....de..............outubro.........de   1944...... 

                                        O chefe do Serviço de Identificação, 

                           ................____ [ ilegível ]____ ......................................... 

 Ao Ilmo. Sr. Dr. ....Delegado...de...Ordem...Política...e....Social.................................... 

                        ........................................Capital.................................. 

[Carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica e Social | “S.S.”.../..../..../| 10J-1-85] 
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Verso do Dossiê 10J-1-85 

 

_________________________________________________________________________ 

     DATA  DA             NOME  COM QUE           AUTORIDADE              MOTIVO  DA                  DADOS CRONOLOGICOS   DA                                                        

IDENTIFICAÇÃO      FOI IDENTIFICADO                                              IDENTIFICAÇÃO                 PRISÃO  E  DO  PROCESSO        

DIA  MES  ANO 

____________________________________________________________________________________________________________ 

10    7   1944      Kamematsu Sakorei   Paraguassú         Lei de Seg.           A-fim-de ser Processado.- 
                      Nacional                      
 5  9   1944             ¨               ̈             Casa de             Legitimação            Por se achar recolhido 
              Detenção                                         naquele estabelicimento, 
         à  disposição da Delegacia 
                     de Ordem Politica e Social 
.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= 
 
                                                             Visto 
                                             [Ilegível] 
                                       O Chefe do Registro Criminal   
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Folha de Antecedentes (2) Dossiê 10J-1-87 

POLICIA  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO 
GABINETE  DE  INVESTIGAÇÕES 

SERVIÇO  DE  IDENTIFICAÇÃO 
___________ 

REGISTO  CRIMINAL DO  ESTADO  
 
 

Nº...32.761.... 
              B/V 

FOLHA  DE  ANTECEDENTES 
 
 

                        CERTIFICO que...Yasuci...Ashimura,...legitimado...em...30/8/44..... 

....para....verificação....da....identidade,...afim...de...ser   .processado....como....in-. 

....curso....da....Lei....da....Segurança....Nacional.................................................... 

.............................,figura   no  Registo   Geral   dêste  Serviço  de  Identificação  sob 

nº.....967.372.....,  registando   em   seu   prontuário   os   antecedentes   declarados   no 

verso   da   presente. 

................................- - - - - - - - - - - - - - - - -.......................................................... 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

O   referido  é   verdade.       São   Paulo,.....11...de....Outubro............de....1944..... 

Eu,............[Ilegível]..........................................., Chefe.......do...  Registo...  Criminal 

do   Estado   subscreví. 

       VISTO: 

            Transmita-se à autoridade interessada, para fins de direito. 

 

            São Paulo,...11...de.......Outubro..........de......1944...... 

      O  Chefe  do  Serviço de  Identificação, 

     .............[Ilegível].............................................. 

Ao   Ilmo.   Sr.   Dr.............Delegado....de....Ordem....Politica....e.....Social..................... 

        ............................Capital................................ 

[Carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica e Social |”S.S..../.../.../|10J-1-87] 
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Verso do Dossiê 10J-1-87 

 

_________________________________________________________________________ 
 
DATA DA                NOME COM QUE             AUTORIDADE             MOTIVO DA                   DADOS CRONOLÓGICO DA 

IDENTIFICAÇÃO   FOI IDENTIFICADO                                           IDENTIFICAÇÃO                  PRISÃO E DO PROCESSO 

DIA  MÊS  ANO 

 

11  7  1944      Yasuci  Ashimura    Paraguassu        Lei da Seg             fim de ser Processado.- 

              Nacional 

5   9  1944       Yasuci Ashimura   Casa de Deten.    Legitimação        Identificado: requisição do 

                 Sr.  Diretor  da  Casa    de 

                  Detenção, onde se achava 

                  recolhida a disposição da 

                  Delegacia de Ordem Politi 

                  ca e Social. 

_______________________________________________________________________________ 

                                                  

     VISTO 

              [Ilegível]___ 

   O Chefe do Registro Criminal                                             
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Inquérito Policial (1) Dossiê 10J-1-8 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA 

Delegacia de Orem Política e Social 
_________ 

Nº. .............................   São Paulo, ........... de.........................de 19........ 

SABOTADORES  JAPONESES 

 Em  Abril, deste  ano,  na  cidade de  Marilia, deste   Es- 

tado,  IWAO  TAKASUGUI,  chefiando  um  reduzido grupo de japonê- 

ses   armados,  atacou   uma   fazendóla,  ateando   fogo  às   dependên  -  

cias  em  que  se  cultivava o  bicho  da  sêda. 

  Não  satisfeito  com   isso,   invadiu   outras   fazendas    - 

destruindo   plantações   de  hortelã   pimenta,   da   qual   se   extráe   a 

menta. 

  Os  implicados  nesse  caso,  todos  japonêses,   em   suas 

declarações,  esclareceram  que  não   podiam   tolerar   que   seus      pa-  

tricios   fornecessem   aos   inimigos   do   Japão   produtos   empregados   

na  industria belica. 

  Com  pequeno  intervalo,  acontecimentos  da  mesma natu 

reza  se  verificaram em  vários  outros  pontos  do  Estado. 

  Iniciadas  as  investigações, e  estabelecendo-se            um 

confronto   entre   as   provas   colhidas    nos    diversos    inqueritos   po    

liciais,   suspeitamos   da    existência   de   uma    quadrilha   de    sabota 

dores   com  ramificações  em  numerosas  regiões  paulistas. 

  Sabedores   de   que   o ex-tenente   coronel   do  exército – 

japonês {-} Jisiji Kikowa {Junji Kikawa}, ultimamente, era visto com frequen- 

cia,    nas     pensões    desta    capital,    palestrando    com    lavradores    do 

interior,  passamos  a  observa-lo.  

  Procedendo  a   uma   busca   em   sua   residência,  deparamos 

com    numerosos    documentos    atestando   a   existência   de  uma    terri- 

vel  quadrilha,  em  que   tinha   ele  um  posto  de  destaque. 

continúa 

[Carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica e Social | “S.S.” 2/10/944 |  
10J-1-8] 
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Continuação do Inquérito Policial (1)  Dossiê 10J-1-7 

SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA 

Delegacia de Ordem Política e Social 
________ 

 

Nº .................    São Paulo,.......de...............................de 19........ 

 

       (continuação fls. 2 ) 

 

                                      Imediatamente, determinamos a prisão de todos os  

sabotadores citados nos documentos apreendidos. 

                         As cópias anéxas dão-nos uma idéia aproximada da 

periculosidade dos envolvidos na trama criminosa. 

                        Da leitura do doc. nº          não se infere que um ale- 

mão,  ainda  não  identificado,  está   colaborando  com  os   sabo- 

tadores   revelando-lhes  as  verdadeiras   propriedades  dos   pro 

dutos  já  referidos. 

 

 

{ setembro 1944 } 

 

[Carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica  e Social | “S.S.” 3/10/944 | 

10J-1-7] 
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Inquérito Policial (2) Dossiê 10J-1-26 

SECRETARIA  DA  SEGURANÇA  PÚBLICA 
Serviço  Secreto 

São Paulo 
____ 

 

 
      
{Arquive-se no | “S.S.” | SP.4.4.1945 |   [Visto ilegível] 

[Carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica e Social | “S.S.” 9/4/945 | 10J-1-26] 

R E L A TO R I O 

     Ocupa-se      o      presente     inquerito      das        ativi-   
dades     desenvolvidas     neste     Estado     e     no      do     Paraná,    por 
uma        sociedade       secreta       composta      de      terroristas       japo- 
nêses. 
  A     finalidade     déssa       organização      éra      a     de 
compelir     a      colonia      niponica       a        abandonar      a       cultura 
de      produtos       considerados        uteis       á        industria          bélica 
dos     que    combatem     o     Mikado. 
  Na       execução      dessse      plano,      os       terroristas 
se        utilisavam       dos       mais       variados       meios     propagandis- 
tas       volantes       de       suas       idéas,       boletins       mimeografados 
ou      manuscrítos     e    não     raro      o     fogo      para      destruír     as 
plantações      e      dependencias       conéxas      dos      que       relutavam 
em      ouvir       as       advertencias      dos      “   exaltados     patriotas   ”. 

É       facil       compreender      a      relativa       facilida- 
de      com    que      os      criminosos,    de    inicio,    agiram.    A     dis 
creção       peculiar       aos       japonezes,       impedia-os      de      reve- 
lar    o    que    ocorria     no   seio    da     colonia.     A     ninguem,    ex 
tranho     ao    meio,     éra     dado    saber     que    uma     onda    de  ter 
ror,      desencadeada      por      alguns      fanaticos,       ameaçava        re 
duzir     a      zéro      a      cultura      de      hortelã   (  da   qual   se    ex- 
tráe    o    mentol    )   e    do      bicho     da     sêda. 

 Quando    se     verificaram     os     primeiros     casos 
de       sabotagem,      os       terroristas      já      estavam       perfeitamen 
te     organizados,     com      representantes      em       numerosas       ci 
dades    paulistas    e    do    norte    do    Paraná. 
           Em     principios   do   ano    passado    começaram 
a     chegar,    com      intervalos    de    quinze    a     vinte      dias,      as 
noticias     de     incendios      em     plantações      de     hortelã      e    
amoreiras. 
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 Continuação do Inquérito Policial (2) Dossiê 10J-1-25 
 

SECRETARIA  DA  SEGURANÇA  PÚBLICA 
Serviço  Secreto 

São Paulo 
_____ 

 
fls.2 

 
 
 

[Carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica e Social | “S.S.” 9/4/945| 10J-1-25] 
 
 Estudando       os       diversos        casos,         verifica 
mos     que     neles     todos     havia     um     traço    comum:   as     viti- 
mas    e      indiciados     éram      sempre      de      nacionalidade      japo    
nêsa. 
  A      uniformidade     do      método     aplicado     pe- 
los     sabotadores,     em      lugares      os       mais       distantes,       nos 
fez     pensar     na     existencia      de     um     grupo     orientador      de 
atividades     que     tais. 
    Tendo     em      mente     éssa      possibilidade,      de 
terminamos     as      adequadas      investigações. 
     Agentes      deste       Departamento      passaram     a 
visitar     os     pontos     de      reunião     da      colonia      niponica      e 
a     observar    os     passos    de    seus     membros    de     maior     des- 
taque. 
       Aos      poucos     se     avolumaram       as      suspeitas 
de     que     Junji     Kikkawa    e    Shisuo    Sugano     tinham     alguma 
relação     com      os       acontecimentos       ocorridos       no        interior 
do     Estado.     Ambos,      sem      motivo      justificado,      éram       vis 
tos      nos      hoteis      e      pensões      japoneses      em      conciliabulos 
misteriosos       com        os         agricultores         patricios        domicilia 
dos     no     interior. 
       Finalmente,      conseguimos       colher      uma       pre 
ciosa      testemunha.      Tratava-se     de      Katsuo    Uchiama. 
       Em     seu      depoimento     de      fls.      esclareceu 
 que     aqueles      homens,     cérta      feita,     apareceram     no    Ho- 
 tel     Milton,     á     rua     Conde    do    Pinhal,     exatamente     na 
ocasião     em     que      alí      se    encontravam     numerosos     lavra- 
dores      japoneses,      exortando-os       a       desistir       do       plantío 
dos     produtos     já      mencionados,     porque     eles     éram    essen 
ciais      á     industria      bélica     dos     inimigos     da     Patria.    Exi 
biram-lhes     um     boletim    mimeografado    em    que,    de    modo 
 bem     claro      se      especificavam      as      diversas      propriedades 
do    mentol    e    do    fia    de      sêda    natural    e   a    sua   aplicação 
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Continuação do Inqérito Policial (2) Dossiê 10J-1-24 
 

 
SECRETARIA  DA  SEGURANÇA  PÚBLICA 

Serviço  Secreto 
São Paulo 

___ 
 

 
fls.3 

 
 [Carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica e Social | “S.S.” 9/4/945 | 10J-1-24] 
 
nos     engenhos    bélicos. 
  De       posse      déssa     pista,     levamos     a     efei- 
to     uma     minuciosa     busca      na      residencia     de       Kikkawa, 
apreendendo    os     documentos     que    se     vêm     a    fls.    e   que 
vieram     provar     a     existencia      de      uma      sociedade      terro- 
rista. 
       A     partir     daí     os     acontecimentos     se     pre 
cipitaram       e,       com       relativa       facilidade,      desvendamos 
o     misterio     que     cercava       as      atividades       dos     japoneses. 
       As       abundantes       provas       coligidas       nestes 
autos,       permitem-nos       reconstituír       a       historia       da       fun 
dação    da    sociedade    Aikoku    Seikoku    Sei    Dan,    bem    como 
apontar    os    seus    componentes     e    o    método   por    eles     em- 
pregado    na    consecução    de   seus    criminosos    fins. 
       Mais    ou    menos    em    fevereiro   do    ano     pas 
sado,      alguns       japoneses       residentes       em       Assaí,      estado 
do    Paraná,    se    reuniram    para    estudar    um     meio    de     com 
bater      o     plantóo      de     amoreiras     (   cujas       folhas      alimen 
tam    o    bicho   da    sêda    )   e     de    hortelã     pimenta     largamen 
te     desenvolvido     na      zona      por     patricios      cuja      ambição 
de     lucros     sobrepujava     o      seu      sentimento      de      patriotis 
mo. 
     Poe       éssa      ocasião      ficou      deliberado       que 
Shizuka      Kono      viria      a     ésta      Capital      para      confereniar 
com    um     graduado    membro    da    colonia     que,   pela   sua   cul 
tura      e      inteligencia,       estivesse      em      condições      de      tra- 
çar    um    plano    com    aquele    fim. 
    Aquí,      Kono     se     avistou     com     Junji     Kikka- 
wa,     ex-coronel     do    Exercito    Japonês     e     homem     de    vas- 
tos    conhecimentos. 
    Devidamente       instruído        por        este        ultimo, 
Kono    retornou     a      Assaí     e     logo     depois     éram     distribuí- 
dos      fartamente        na        região,       boletins        mimeografados      
concitando a colonia japonesa a desistir   dessa   cri-      
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minosa       colaboração     com       os     inimigos       do     Sol      Nascente. 
      Sabotagens       contra        as         plantações          referi- 
das     sucederam     a     semelhante     propaganda. 
      Éram     os      primeiros       frutos       da       campanha 
orientada       por      Kikkawa. 
      Pouco       satisfeito       com         o        desenvolvimento 
dos     trabalhos,      pois      queria       dar-lhes       um       ambito      maior, 
o      engenheiro     agronomo      Tomessada     Matsuzaki,      tambem     re 
sidente     em      Assaí,      resolveu      vir       a      ésta        Capital       tro- 
car     idéas     com     Kikkawa. 
      Déssa           entrevista           surgiu           verdadeiramen- 
te      a     sociedade     Sokoku. 
      Estabeleceram       em       linhas       gerais      o       seguin 
te:     a     séde     se       situaria      nésta        Capital;        possuiria         re 
presentantes     em       diversas      cidades      localizadas        em          re- 
 giões      em      que     se      intensificara      a       cultura       por      eles 
reputada       nociva        aos         interesse        do        Japão;        usar-se-ia 
o      fogo     na      destruição    das     plantações     dos      que     se     mos- 
trassem       surdos   aos    apelos        da      Sokoku;         far-se-ia        uma 
propaganda      em      larga     escala      no      seio      da     colonia      con 
tra      semelhante       atividade        agricola;        emprego        da         for-    
ça      e     violencia     contra      os       reclacitrantes. 
    Néssa      ocasião      Matuzaki       anotou       num       pa- 
pel      o     nome      residencia      dos       que,      com       certêsa,       con 
tribuiriam      para      a       execução        dos        planos       traçados. 
    Esse     documento       foi       apreendido        e        deu 
margem       a        trabalhosas        investigações        que,        chegadas 
a     termo,    nos     deram    a      certeza     de     que     muitos     dos    que 
Matuzaki,         antecipadamente,         classificara           como          “ardo 
“rosos      patriotas”   ,       se     negaram      a      cooperar      nessa      cam 
panha      (     V.     documento     de      fls.    ) 
  Kikkawa       assumiu        a      chefia       da       organiza 
cão,      reservando-se      para       Matuzaki      o      papel      de       agente 
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de     ligação     com     os      agentes     do      interior. 
  Terminada     a    entrevista     com     Junji,   Matu- 
zaki       abandonou      ésta      cidade,      demandando       o       interior 
do     Estado. 
              Visitou     numerosos     cidades    e    ao   cabo  de 
algum      tempo      conseguira       recrutar       os      seguintes        patri 
cios     para    a     execução      da      sabotagem     já      indicada:     Ka- 
nematsu       Sakurai,       Torao      Daikoara,       Yasuse      Ashimura, 
Torao     Fujiwara,     Gueieise      Shimanoe      e      Chobei     Yassuda. 
   No    documento    de     fls.  90    do   proprio  pu- 
nho     de      Matuzaki  ,       são      relacionados      esses       individuos 
com     as     respetivas      funções     dentro      da       sociedade   (   v. 
tambem      a     tradução    de     fls.91    ).       
   È   evidente   que,   alem   das   funções   em   que 
foram    investidos     por     Kikkawa     e     Matuzaki,      tinham      tam 
bem    as    de     aarranjar     mais     prosélitos     e     a     de    adestrar 
o     maior     numero     possivel    de    sabotadores. 
   De  que   se   saíram    bem   no   desempenho  dés 
sa     missão,     não     resta     a      menor     duvida.     Prova     eloquen 
te      disto      são      os     varios      relatorios      anexos      aos      autos 
em      que      são     descrítos     os     casos     de     sabotagem     pratica- 
dos      neste     Estado     e     nos      quais     se     envolveram      indivi- 
duos     que     não     ocupavam     qualquer      cargo     na      sociedade 
secreta       mas       que,     indubitavelmente,      sofreram      a        influ 
encia     de     seus     diretores. 
   Dentre   eles    éra    Chuchei   Wassuda   o   lugar- 
tenente     de     Matuzaki.    Não     poupava     esforços     no      cumpri 
mento     fiel      das    ordens     do    seu     chefe,     devotando-se      de 
corpo      e     alma      ao      trabalho     de      propaganda,     distribuín 
do    boletins     e    entrando     em      contáto     com     os    simpatisan 
tes     da     causa     que     espósara. 
   A   partir   daí,   os   casos   de   sabotagem    em 
plantações     de    amoreira     e    de     hortelã     pimenta,    em      bar 
racões    destinados     á     criação    do     bicho    da    sêda     e     em 
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outras       dependencias       de       fazendas       de      varias        cidades 
paulistas       passaram      a       correr       com        alarmante        frequen 
cia. 
  Matuzaki      éra,       geralmente,      visto       nas       lo- 
calidades     em     que      se     verificaram      átos       de       sabotagem. 
 Por     outro       lado,     a      propaganda       inteligen 
temente       orientada,        começava      a      produzir      bons      resul 
tados.      Muitos      desistiram        das       plantações       visadas        pe 
los      sabotadores.       Uns,      a      contra-gostoporque      tal      cul 
tura     lhes      proporcionava      bons      lucros;      outros       em      que 
o      sentimento     de      patriotismo       éra      mais      forte     do    que 
qualquer       outro,       atendiam        prontamente       as        recomenda- 
ções      dos       sabotadores. 
 De      um     modo     geral,    a     colonia    japonêsa, 
em     panico,     estava      aos      poucos      abandonando     a      cultura 
de       produtos       que,        inquestionavelmente,        éram       necessa 
rios      ao      nossso      esforço      de      guerra. 
        Junji     Kikkawa,     Tomessada     Matuzaki     e    Ko- 
no,    não    negaram    em     suas     declarações     os     fátos     que 
lhes     são     imputados.      Narram-nós     como     o      acabmos    de 
fazer      linhas      acima. 
       Chuchei      Wassuda      informou      ter,      realmen 
te,      distribuído       entre       os        interessadsos        vinte       bole- 
tins      de     propaganda     contra     a     cultura      de     amoreiras     e 
hortelã       pimenta. 
       Os    demais,     negaram      terminantemente     a 
sua     participação      na     sociedade     fundada      por      Kikkawa 
e      Tomessada. 
       Éssas     negativas    não    se    sustêm     de   pé, 
em      face      das     provas      acumuladas     nestes      autos. 
       Á     luz    das    provas      existentes,     podemos 
concluír: 
                            que     os    boletins     apreendidos    em     casa     de 
 

 
 
 



 125 
 

Continuação do Inquérito Policial (2) Dossiê 10J-1-20 
 

 
fls. 7. 

 
 
 

[Carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica e Social | “S.S.” 9/4/945| 10J-1-20] 
 
 
Kikkawa     são     exatamente     iguais,     na      forma       e      conteúdo, 
aos     que     a      policia      paranaense      apreendeu      em      Assaí   ( v. 
documenos      e      fotocópias      de     fls.  ); 
 que     a      colonia      japonêsa     se      entregava    com 
afinco     o     plantío     das      amoreiras      e      da      hortelã       pimenta, 
sem      lhes      atribuir      qualquer      utilidades       para        fins        béli- 
cos,      até     que      Kikkawa,       Matuzaki       e     outros      indiciados, 
iniciaram     as     suas      atividades; 
 que      os      casos       de      sabotagem      registrados 
neste    Estado     e      no     do     Paraná      são     subsequentes   á     fun- 
dação     da     sociedade      secreta     já      mencionada; 
 que      depois     da      identificação      e       captura 
dos      indiciados,      esses      casos       forma       diminuindo      grada- 
tivamente      até      cessar     por      completo. 
 Depois      de      Pearl      Harbor,      as       industrias 
do       hemisfério      ocidental,      dependentes       da       sêda       natu- 
ral    e    do    mentól,    quasi     que     se    viram     na     dura     contigen- 
cia    de    suspender     suas      atividades,     de     vês      que    as    comu- 
nicações     maritimas      com     o     Oriente    –    onde      se      abasteci- 
am   -   foram     bruscamente     cortadas. 
 Néssa      conjuntura,      nós       e      outros       paizes 
aliados,     desenvolvemos      ao       maximo      a     cultura      de   amo- 
reiras    e    de     hortelã     pimenta      afim     de     preencher      a      la- 
cuna     aberta     no     quadro     industrial     da      parte     do      mundo 
empenhada     na      luta      contra     a     barbaria     e     a      escravidão. 
 Ocioso     falar     sobre     a     gravidade     do      deli- 
to     praticados     pelos     indiciados. 
 Todos     eles     se     revelaram      individuos      do- 
tados      de       invulgar       espirito      de       organização,      capazes 
de     grandes      cousas      contra     os     nossos      interesses      vitais. 
 Em     face    do    exposto,     representamos     aos 
M.M.   Juizes    do    Egregio    Tribunal      de     Segurança    Nacional    
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Nacional       pela        decretação       da       prisão       preventiva       dos  
indiciados     que      figuram      nestes       autos,       a       saber: 
 

1) – JUNJI   KIKKAWA     que,    como    está    farta-  
                mente    aprovado    neste     inquerito,     foi   o 

       idealisador     da      Sociedade     Secreta    “So-  
       koku    Aikoku    –    Seki-Sei-Dan”,   cuja    fi-  
       nalidade    está     bem    clara   no   documento   
       original    de     fls.     26,     traduzido    á    fls. 
       43.     As     declarações    do    indiciado     To- 
       messada    Matuzaki,    á     fls.  86    verso     e, 
       ainda,    a    acareação    de    fls.    129,     con- 
       firmam    plenamente   o  teôr   do   documento    
       supra     referido   ( fls. 26 )    e,    bem    assim,      
       as      atividades      altamente      prejudiciais   
       deste    indiciado. 
 
2) – TOMESSADA  MATUZAKI   -   juntamente   com 
       Junji   Kikkawa,   organizou    e   executou    os 
       planos    da    organização    secreta    a    que 
       nos    referimos,    tendo    sido   o    autor    do 
       documento    de    fls.   21,   devidamente    tra-  
       duzido   á    fls.   36,   que    se    refere   à   or-  
       ganização    da     aludida     sociedade.      Em 
       suas     declarações     de    fls.  86    verso    e 
       acareação     de    fls.    129,     estão     descri- 
       tas   as    suas    atividades,    com    relação   à 
       sociedade.    Os    depoimentos     das     varias 
       testemunhas    ouvidas,    são    unanimes     em 
       afirmar    que    este     indiciado    vinha    inci- 
       tando     seus     patricios    residentes    no    in- 
       terior   do    Estado   a    não   plantarem    hor- 
       telã    e,   tampouco    cultivarem    as    amorei- 
       ras.   E,   de    acordo    com    as   decisões  da 
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sociedade    secreta,     enviava    boletins    da- 
tilografado    sobre   o   assunto    para    o    in- 
terior     do      Estado,     especialmente     para 
Chobei     Yassuda.      Verifica-se,      portanto, 
que   Tomessada   Matuzaki   vinha   dando   ca- 
bal  desempenho  a   sua  missão  como um  dos   
membros   principais   da   Sokoku  Aikoku  Se- 
ki – Sei – Dan. 
 

  3) – CHOBEI  YASSUDA  -   Era  quem,  mais   diréta- 
         mente   ligado   a   Tomessada   Matuzaki,  rece- 
         bia   deste   as   instruções    que    se    faziam 
         necessarias    para     a     concretização     dos 
 planos    já    citados    da    sociedade    secreta, 
 estan do    a   seu   cargo   a    distribuição   dos 
 boletins   que   recebia   de  Tomessada  e   que 
 se   destinavam   aos   lavradores   japonezes. 
 

4) - KANEMATSU  SAKURAI 
5) – YASHUSE  ASHIMURA 
6) – TORAO  DAIKOARA 
7) – TORATO  FUGIWARA   ( foragido ) 
8) – GUIHEISI  SHIMANOE  
9) – TOMOK  OZAWA,   os   quais,  de  acordo  com 
 as    próvas   colhidas   pelas    autoridades 
 policiais    de   Paraguassú     e     Marilia, eram 
 os   sabotadores,   ou    sejam   os    executores 
 das   ordens   emanadas   dos  chefes  Kikkawa 
 e   Matuzaki.{ [Ilegível] fls. 93,151,146,153 e 187} 
 

- - - - o - - - - 
 
                                        Sem   embargo    das    descobertas    por    nos    feitas, 
              já     ha     alguns    mezes     e      acima      referidas,     as      pesquisas    
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 pesquisas       proseguiram      atée     hoje      porque      subsistia 
 a    suspeita    de   que    Kikkawa    e    Matuzaki    estavam    li- 
 gados    a   alguem    dirétamente     subordinado     ao    governo 
 japonês,   que   lhes  déra   a    palavra   de    ordem     para    en- 
 cetarem    as    atividades     focalisadas    nestes    autos. 
   Tabalhamos     sem     desfalecimentos    com    esse 
 objetivo,    mas,    infelizmente,     não     fomos     bem     sucedi- 
 dos. 
   Assim,     parece-nos     que     está      perfeitamente 
      justificada    a     demora     na     remessa     destes     autos     ao 
     respeitavel     Tribunal. 
 
 
 
 
    São   Paulo,    3    de    abril    de    1945. 
 
 
    _________________________________ 
              -  Eduardo  Gabriel  Saad – 
           Delegado  Adjunto. 
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DELEGACIA DE POLÍCIA 

JUNDIAÍ 

 

CONCLUSÃO 

Em   seguida   faço   conclusos   estes   autos   ao   Snr.   Dr.   Delega- 

do   de   Policia   e   para   constar   lavrei    este   termo,   Eu, Ar- 

mando Baialuna __________,     escrivão,     datilografei. 

 

             “CONCLUSOS” 

 

                                 E M  V I S T A  do  que  ficou 

    apurado  nesta  sindicancia,  junte-se   a 

    informação  que  vae  datilografada   em 

    papél  em  separado. 

            Jundiaí,  27 de Junho de 1944 

               O  Delegado  de  Policia, 

              Odorico  Francisco  de Moraes ___ 

 

     D A T A__ 

 

  Em  seguida,  pelo  Snr.  Dr.  Delegado  de  Policia  me 

foram    entregues   estes    autos    e    para    constar    lavrei    este 

termo.    Eu,        Armando Baialuna,   escrivão,        da-tilografei. 

 

[carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica e Social | “S.S.” 12/7/944|10A-2-7] 
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C Ó P I A                                                                       RELATÓRIO 

{ Junte-se ao P.I.  já | 
   arquivado.| SP.17.8.44 } INDICIADOS: -  

 IWAO TAKASUGUI, com  28  anos de idade, sol- 
 teiro,   japonês,   natural    de   Akita-Ken,     fundi 
 dor,   filho   de   Unkiti   Takasugui   e   Sada    Ta- 
 kasugui,   residente   no   Corrego  do   Veado   em 
 Marilia. 
 SEKIJIRO  IWAYA,  com   21  anos  de  idade, sol- 
 teiro,    natural    de    Okai-Dó96,   Japão,    filho  de 
 Jujiro    Iwaya    e    Kime    Iwaya,   lavrador,   resi-  
 dente   no  Corrego   do   Veado   em   Marilia.    
 MASSAHIRO  FUJII ,  com  37  anos  de idade, ca- 
 sado,    lavrador,    natural    de    Okai-Dó,     Japão 
 filho    de    Waitiro    Fujii    e    de    Tsune     Fujii, 
 residente   no   Corrego   do   Veado,  em    Marília. 
 JUJIRO   IWAYA,  com   64  anos  de  idade, soltei 
 teiro,   natural   de  Okai-Dó,  Japão,   filho   de   Ha 
 roku   Iwaya   e   Kaya   Iwaya,    lavrador,   residen 
                    te  no  Corrego  do   Veado,   em   Marilia.  

 Os    fatos    constantes    destes     autos,     que      se     revestem  
de   suma   gravidade,  pois   afetam   diretamente    a    economia    e    o   esfor-   
ço   de   guerra    nacional,   tiveral   sua   origem    na    campanha    surda,     a- 
meaçadora    e    traiçoeira,    que    japonezes     fanaticos    vinham    desenvol- 
vendo   em   torno    de     ordeiros   e    laboriosos     criadores     do    bicho   da 
seda   e    de   cultivadores   de    hortelã    pimenta,   na    vasta    e    rica    zona 
da   Alta    Paulista,   sob   o   pretexto    de   que   tais    atividades    eram    con 
 trarias    aos    interesses   do    Japão    em    guerra.  
 Obedecendo    a    um    plano,    ao    que   parece,    previamente             
elaborado,    pretendiam    os     diabolicos     amarelos,    invocando    o     espi- 
rito    de   “samurais”,    fazer   cessar    toda   a    criação   do   bicho   da   seda, 
por   parte   de    seus   patricios,   neste    municipio. 
  Nada   conseguindo   com   a   sofisma,   a    mentira   e    a    trai 
ção,   passaram   da   ameaça   e    ação   covarde,   tipicas   dos   niponicos, 
quando   acobertados   pela   escuridão   da   noite,   empunham    armas   do  fo 
go,   praticaram   os    atentados   que   relatmos   adiante. 
  Na    madrugda   de   25   de   abril   do   corrente    ano,   no   dis 
trito   de   Primavera,   neste    município,   ceerca    de    duas    horas,    os    indi 
ciados IWAO TAKASUGUI  e   SEKIJIRO IWAYA,  incendiaram    criminosamen- 
te    e     propositadamente    dois    ranchos   de   criação   do    bicho    da    seda, 
pertencentes  aos  japonezes   ATASUKATA SEKII,  YOSHUTAKO  SAKUMOTO97, 
SHIGUETARO  YOSHIMURA  E  SATOSHI  YOSHIKAWA. 
                            Segundo 
(carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica e Social | “S.S.18/8/944 |   
10B-6013] 
 

                                                 
96 Onde está escrito Ohai-do, lê-se Hokaidô, é a região Norte do Japão. 
97 O nome YOSHUTAKO e o sobrenome SAKUMOTO escrevem-se YOSHITARO E SAKAMOTO. 
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  Segundo    o   autor    de    vistoria    o   exame     do    local    de 
fls.   12    e    12v,     e    prova     tofografica,     os     referidos     ranchos      fica- 
ram    totalmente    destruidos,    orçando-se     os     prejuízos     em     cento      e 
cincoenta      mil     cruzeiros   ( CR$  150.000,00 ). 
  Durante     os    citados    átos     de     sabotagem,     os     indicia- 
dos   fizeram   vários   disparos   de    de    revolveres,   com   o    fito   de   aterro-   
rizar    suas    vitimas    e    anular    qualquer    resistência    destas. 
  As    armas    e     respectiva      munição,     foram     apreendidas 
e    examinadas,   conforme   auto   de   apreensão   de    fls.   e    laudo   de   exa- 
me    de    fls. 
  Nas     proximidades    dos     ranchos     incendiados,     os      in- 
diiados    colocaram     boletins     manustcritos     em     japonês,     de      carater 
politicos,    cuja     tradução     se    acha     a     fls. 
  Prosseguindo       no       plano       criminoso      e        atentatorio 
aos   nossos    interesses    bélicos    econmicos,    os     mesmos     indiciados    já 
citados,   na   madrugada    de    28   de    abril    de    corrente    ano,    no    bairro 
de     Primavera,  digo,   Primeiro    Macuco,     neste     municipio,     incendiaram 
mais   dois   ranchos   de   criação    do   bicho  da   seda,  pertencentes   aos 
japonêses  ISAMU SUENAGA   E   KIKUJE  UTSIKAWA98,  avaliados   em    trinta 
mil    cruzeiros   (   CR$   30.000,00  ),  que    tambem     ficaram     completamen- 
te    destruidos    conforme    consta    do    ato    de    vistoria     e    exame   do   lo- 
cal   de   fls. 
  Como     anteriormente,      os      indiciados      colocaram       pro- 
ximos     aos      ranchos     incendiados,    outros     boletins     manuscritos       em 
japonês,     do     mesmo      têor     dos     anteriores,    já      traduzidos     as      fls. 
  Após     esses      átos     de      autentico     terrorismo,     as      in- 
vestigações    da    policia    local    se    ativaram    ao    maximo   de    suas     pos- 
sibilidades,    tanto     assim     que,   no     dia    imediato,    29    de    abril,     após 
feliz    deligencia,    prendeu    os    indiciados    IWAO   TAKASUGUI    e    SEKI- 
JIRO   IWAYA,   assim    como    seus    cumplices   JUJIRO  IWAYA    pae    deste 
ultimo    e    MASSAHIRO   FUJII,     juntamente    com     provas    materiais     de 
seus    delitos. 
  O     indiciado    IWAO     TAKASUGUI      figura     central      dos 
átos    de    terrorismo    e    sabotagem,    de    que    tratam    esses    autos,     em 
suas    declarções    de    fls.    confessa    ampla    e     minuciosamente    a      sua 
culpabilidade,     esclarecendo      ser     autor     intelectual      e     material       de 
todo     plano    maquiavelico,    que    paciente     e     calmamente    elaborou     e 
poz     em      pratica     pessoalmente;    confessa      ter     composto     e     escrito 
os    boletins,     manuscritos      em      japonez,    de     carater      politico,     dei- 
xando,   digo     deixados     nas     proximidades     dos      ranchos      incendiados, 
assim    como    o    mapa    descritivos    de    local,  ,   localizando    os   objetivos 
visados,    que    foi    apreendido    e     se    encontra     as    fls. 
  Conforme 
 
[Carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica e Social | “S.S.”18/8/944 | 
10B-6-12] 
 

 

                                                 
98 KIKUJE UTSIKAWA, o correto é escrever assim: KIKUJI UCHIKAWA ou UTIKAWA  
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Continuação do Laudo: conclusão (2) Dossiê 10B-6-11 

 Conforme       volumoso       prontuario      de      a      fls.      ve-  
rificamos    que   em   1942,   quando    residia    no   Porto   de    Santos,   já   e- 
xercia      atividades     suspeitas,     contrarias      aos      interesses       nacionais. 
 O      indiciado     SEKIJIRO  IWAYA,    em      suas    declarções 
de    fls.    confessa     sua    participação    diréta    na    elaboração    e    execu- 
cão    do    plano    de    sabotagem,    obtendo    as     armas    utilisadas,   auxili- 
liando pessoalmente a  IWAWO  TAKUSUGUI99  nos  atentados  e  convidando o 
indiciado  MASSAHIRO  FUJII   a    participar   do   mesmo. 
 O    indiciado    MASSAHIRO  FUJII,    em     suas    declarações 
de     fls.   confessa      ter     participado    das     reuniões     preparatorias      do 
plano   de   sabotagem,   realisadas    na   casa    de   JUJIRO   IWAYA,   não  au- 
xiliando   a    execução    do    mesmo,    devido   sua    numerosa    familia.   En- 
tretanto,   forneceu    munição    para     as     armas     empregadas     pelos     in- 
cendiarios    e     finalmente     procurou     ocultar     armas    e     munição     de  
sua     propria     residencia,     onde    foram    apreendidas,    juntamente    com 
as    que    tambem      possuia    clandestinamente   (auto   de    preensão   Fls.).    
 O     indiciado    JUJIRO  IWAYA  -   pai    de    Sekijiro  Iwaya, 
em    suas    declarações    de    fls.    admite    ter    dado   asilo    ao    indiciado 
IWAO  TAKASUGUI,  assim   como  ser  de  sua   propriedade   um    dos  revol- 
veres   utilisados   nos   atentados. 
 Segundo    as     declarções     de     IWAO  TAKASUGUI,      as 
fls.   Jujiro   Iwaya    assistiu     as    reuniões    de    elaboração     dos     planos 
de    sabotagem,    sendo   de    se   supor,   ter    autorisado    seu    filho   Seki- 
jiro   a    participar    direta    e     pessoalmente    dos    planos    referidos. 
 Quanto     ao     JINTO  MIZUMO100,    cujas     declarações      de 
veem   as    fls.,  verificamos   que   o    mesmo    não    teve    nenhuma   partici- 
pação    nos    crimes    objeto    do    presente    inquerito. 
 A    vista    do    que    acima    expuzemos,   concluimos     que 
os   indiciados    IWAO  TAKASUGUI,   SEKIJIRO  IWAYA,    MASSAHIRO   FUJII 
e      JUJIRO  IWAYA,    estão    incursos    em     dispositivos   do     Decreto-Lei 
nº 4766    de   1/10/1942101,   os   dois   primeiros    como   autores   e    executo- 
res    dos   atos   de   sabotagem    e    os   dois   últimos   como   co-autores. 
 Sejam    estes     autos      remetidos      ao      Egregio      Tribu- 
nal    de   Segurança   Nacional,    por    intermedio   da   Delegacia  de   Ordem 
Politica    e    Social    de    São    Paulo.   Marilia,,   25   de   Julho   de   1944. 
O   DELEGADO   DE   POLICIA,    (2)   Francisco   Tinoco   Cabral. 
 
[Carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica e Social | “S.S.18/8/944 | 
10B-6-11] 
 

 

 

 

 

                                                 
99 onde está escrito o sobrenome TAKUSUGUI, lê-se TAKASUGUI. 
100 O sobrenome, MIZUMO, lê-se MIZUNO. 
101 Atos do Poder Executivo, promulgado pelo Presidente Vargas.(vide Cap.II) 



 133 
 

Laudo: Parecer (1) Dossiê 10J-1-16 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

DELEGACIA DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL 

São Paulo 

 

-  C Ó P I A – 

 

 PARECER DO DR.DELEGADO-ADJUNTO  DO “SS”, EXARADO NO 

 REQUERIMENTO  DE  FUMI  KIKKAWA, EM QUE SOLICITA  SOL- 

    TURA   DE   SEU   MARIDO     JUNJI  KIKKAWA.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

   Sr. Dr. Delegado  

             “JUNJI   KIKKAWA   é   um   dos    principais    in  

divíduos     no     inquerito    policial    feite     nêste     Serviço 

    sôbre   atividades   de  uma   sociedade   terrorista. 

     O    inquerito    já    foi    encerrado,     sendo 

   certo   que   solicitamos   a   prisão    preventiva    dêsse       in- 

   divíduo. 

     Em   face  do   espôsto,   parece-me  não  ser 

  possivel   o    deferimento   da   petição   retra”. 

     Saudações 

     4/4/45 

(a) GABRIEL E. SAAD  

[Carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica e Social | “S.S.” | 10J-1-16] 
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Laudo: Parecer  (2 ) Dossiê 10J-1-15 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

Delegacia  de  Ordem  Política  e  Social  

São Paulo 

 

- 6  C Ó  P  I  A  - 

 

  PARECER DO DR. DELEGADO-ADJUNTO DO “SS”, EXARADO NO 

  REQUERIMENTO DE MITIE AKAMA, SOLICITANDO SOLTURA DE 

  SEU SOBRINHO SIGUEO SUGANO.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

  Sr. Dr. Delegado 

            “SHIGUEO SUGANO  está   implicado   no 

  caso   de   sabotagem   objeto   de   um   inquerito   policial. – 

     Embora   não   tenha   desempenhado    pa- 

  pél   saliente   nêsse   caso,   opinamos    pela   sua   permanên 

  cia   na   Casa   de   Detenção    até   que  o  Tribunal  de  Segu 

  rança   se   manifeste   sôbre   o   assunto”. 

     Saudações 

     4/4/45 

(a) GABRIEL E.SAAD 

 

[ carimbo da Superintendencia  de  Segurança | Politica e Social | “S.S.” 6/4/945  

10J -1-15] 
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Ofício: Carta (1) Dossiê 10J-1-34-B- 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  

Departamento de Ordem Política e Social 

________ 

{Cópia} 

   São Paulo,......18....de...........Janeiro...........de  ...1946. 

 

           Snr.  Dr.  Delegado  Chefe  do  Serviço  Secreto. 

 

           Tendo  a  Auditoria  de  Guerra  da 2ª R.M.,  decre- 

-tado  a  prisão  preventiva  do  japonês  MORIAI  TAKEJI  , 

R. G.   267.915,  que  foi  processado  pelo  Dr.  Eduardo 

Gabriel  Saad,  quando  adjunto  dêsse  “SS” ,  rógo  a  genti- 

-leza  de  mandar  informar  á  êste  Cartório  a  residência 

declarada  daquêle  individuo ,  para  efeito  de  captura  e 

comunicação  á  Justiça  Militar. 

 Atenciósas  saudações, 

    O  Escrivão , 

    ( a )  Mário  Magalhães. 

 

{Conhecido na |Colonia como: | “ Funileiro”} 

 

[Carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica e Social | “S.S.” 18/1/946.| 

10J-1-34-B-]    
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Ofício: Carta (2) Dossiê 10J-14 

SECRETARIA  DA  SEGURANÇA  PÚBLICA 

Delegacia de Ordem Política e Social 

 

                 São Paulo, .........de ........................de 19.......... 

{Cousa} 

 

  Recebi    do    “Serviço    Secreto”   da       Dele- 

gacia    de    Ordem    Politica   e  Social      um     volume      do  

inquerito       instaurado      contra      JUNJI KIKKAWA,   TO- 

MESSADA  MATUZAKI     e    outros,   iniciado   em  20   de 

Agosto   de    1944    e    encerrado     em     3     do    corrente , 

para    ser    remetido    ao    Tribunal     de    Segurança 

Nacional. 

         S. Paulo,  4  de  Abril  de  1945. 

 

  [ilegível] Magalhães 

  Escrivão da Delegacia de Or- 

  dem Politica e Social 

[Carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica e Social | “S.S.” 5/4/945| 10J-1-14] 
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Portaria (1) Dossiê 10A-2-2 

Delegacia Especializada de Ordem Política e Social 

São Paulo 

 

 

 

-  P O R T A R I A - 

 

 Por   termo    as    declarações   de    JEAN     GAUTIER, 

presente          nesta        Delegacia. 

 

S. Paulo,  17  de  maio  de  1944. 

 

_________________[_Assinatura_]_______________ 

-   Coriolano  Nogueira  Cobra  - 

        Delegado Adjunto.  

 

 

 

[Carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica e Social | “S.S.” 12/7/944 | 
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Portaria (2) Dossiê 10J-1-28 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA POLÍTICA E SOCIAL  
 

São Paulo 
____ 

 
 

São Paulo, 10 de Abril  de 1942. 
 
 Ilmo. Snr. Dr. MANOEL  RIBEIRO  DA  CRUZ 
 MD. Delegado  Especializado  de  Ordem  Política   e  Social 
 
 
                       CA  PITAL 
 
 
 
  Conforme  determinação de  V.S.,  procedi  a  necessaria  bus- 
ca    na    residencia   do    japonez   -  JUNJI KIKKAWA -    ,   residente   á   Rua   Ver- 
gueiro,   3427,    em    cuja    casa    aprehendi,     ainda     por    determinação    vóssa, 
treis    malas    com   roupas   e   documentos    e    um    aparelho    de    radio    marca 
AIRLINE,    encontrando-se   tudo    em    poder    da   Chefia   do   S.S. 
 O japonez   em  apreço acha-se  preso  na  Carceragem  desta 
Delegacia,   por    ordem   tambem    de    V.S. 
 
 
 
     Saudações  atenciosas 
 
 
              
    O  Encarregado  da  Turma  “B”  - Niponismo- 
 
               
        A  rthur  Reis  Machado 
 
 
 
          VISTO 
   ____[Ilegível]__ 
   Controle  do   “S.S.” 
 
 
[carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica e Social | “S.S.” 15/4/945 | 
10J – 1 – 28] 
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Processo de Investigação (1) Dossiê 10B-6-1 

SUPERINTENDÊNCIA  DE  SEGURANÇA  POLÍTICA  E  SOCIA L 

 

 

          PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO  Nº  1194 

 

 

“SERVIÇO  SECRETO ”  

 

 

[carimbo contendo informações sobre memorandum] 

OBJÉTO DA INVESTIGAÇAO: 

 

MARILIA    ( caso do assalto de japoneses) 

{Sabotagem da industria de Sêda, em Marilia} 

 

 

PROCEDENCIA: 

 

DISTRIBUIÇÃO: 

 

DATA DO INICIO :  27 de Abril de 1944. 

[Carimbo da Superintendência de Segurança | Política e Social, seguida da 

informação:|“S.S.” – 6/7/944 | 10B-6-1] 
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Processo de Investigação (2) Dossiê 10J-1-44 

 

SUPERINTENDÊNCIA  DE  SEGURANÇA  POLÍTICA  E SOCIAL   

  

  PROCESSO   DE  INVESTIGAÇÃO                        Nº  1206 

 

“SERVIÇO SECRETO”  

 

 

OBJETO DA INVESTIGAÇÃO: 

“SOCIEDADE  JAPONESA SUSPEITA” 

[carimbo contendo informações sobre processo] [ilegível] 

 

PROCEDENCIA:   S-4” 

 

DISTRIBUIÇÃO:   S-4 

 

DATA DO INICIO: 5 de Maio de 1944. 

 

 

 

 

[Carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica e Social, seguida de informação: 

|“S.S.” 10/12/945 | 10J-1-44] 
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Radiotelegrama (1) dossiê 10B-9-2 

SECRETARIA  DA  SEGURANÇA  PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÕES E SERVIÇO DE RÁDIO PAT RULHA 

______ 
RADIOTELEGRAMA 

_________________________________________________________________________ 

SANTOS  442                              60                  21/0            10,40 
 
                           SR  DR  DELEGADO  ORDEM  POLITICA 
ENDERÊÇO : {    E  SOCIAL 
         SÃO  PAULO 
_________________________________________________________________________ 
 

     Número             223  pt 

                            RESPOSTA  RADIO  NR  SS  40/666  DE  19  DO 

CORRENTE   DESSA   DELEGACIA,  TENHO  HONRA    INFOR 

MAR   V. S.  QUE   DO FICHARIO   DO   SERVIÇO   REGISTRO 

ESTRANGEIROS   DESTA   DELEGACIA,  NADA   CONSTA    SO 

BRE  { | } _IWAO   TAKASUGUI {___}.  {  o x  } 

                     SAUDAÇÕES 

               NELSON  DA  VEIGA 

DELEGADO   POLICIA   CHEFE   SERVIÇOS   ORDEM   POLITI 

CA   SOCIAL   E    DE    ESTRANGEIROS. 

{ Arquive-se | 25/8/44 } 

[carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica e Social | “S.S.” 30/8/944 | 

10B-9-2 ] 

ABJ  PT 

12,50 

Para maior facilidade da transmissão, esta fórmula deve ser datilografada 
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Radiotelegrama (2) dossiê 10B – 12 – 2 

SECRETARIA  DA  SEGURANÇA  PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÕES E SERVIÇO DE RÁDIO PAT RULHA 

__________ 
RADIOTELEGRAMA 

PEREIRA    BARRETO              3/43- - -50- - -4/11 - - - 13,30 
                            DR. CHEFE   SERVIÇO   SECRETO 
 
ENDERÊÇO:  {       SÃO  PAULO 

_______________________________________________________________________________ 

Número                              pt 

 

 RESPONDENDO   TELEGRAMA   VOSSENCIA 

CASO    SABOTAGEM    NESTE    MUNICÍPIO   VG       ESTA        DE- 

LEGACIA   FOI   INFORMADA   PELO   JAPONEZ       JIROBEI__{__} 

MAEDA__{___}   VG   QUE  ALGUNS   JAPONEZES   PRETENDIAM 

POR    FOGO   NA    SIRGARIA    VG      NÃO    CHEGANDO    HAVER 

NENHUM     CASO   PT 

 O    DELEG.  DE   POLICIA 

 EDEMUR   BRANDÃO   LACERDA 

 

[Arquive-se, | mas, antes, se dê ciencia  ao M. Assistente | 4/11/44 ] 

[visto ilegível ]   {Ciente } [visto ilegível ] 

[carimbo  da Superintndencia de Segurança | Politica e Social | “S.S.6/11/944 | 

10B-12-2] 

LF/GM 
14,50 

 
                           Para maior facilidade da transmissão, esta fórmula deve ser datilografada 
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Relatório de Informação (1) Dossiê 10A-2-6 

DELEGACIA DE POLICIA 

JUNDIAÍ 

INFORMAÇÃO: De  acordo  com  a  determinação  constante  do  ofi- 
cio  “SS” – 43.044,  de 31  de  Maio ultimo do  Ilmo.  Snr.  Dr.    Gil- 
berto  da  Silva  Andrade,  Delegado  Adjunto ao “SS” e o          histo- 
riado  nas  declarações  prestadas   por   Jean   Gautier    perante       ao 
“SS”. ,  foram  reduzidas  a termo  as   declarações   de    MINETARO  
MIYATA , OCTAVIO FELIX DE OLIVEIRA, CEZARE PAVIA e TOSHIO 
KUMA,  todos   residentes   no   bairro   da    Varzea,   neste   municipio, 
declarações  essas  que  foram   tomadas   debaixo   da    maior    reserva, 
sobre  os  fátos  de  que   estão  sendo  acusados. 
     Alêm   disso,   solicitei   os   bons   oficios    do    inves- 
tigador   ferroviario   Snr.  ALBERTO  FERRETTI,  pessoa   insuspei- 
ta   e   inteiramente  alheia   de   qualquer   interesse,   para   num    mo- 
mento   de  folga   proceder    a   uma  rigorosa   e  secreta   sindicancia 
sobre   os   fátos   comentados   por   Jean   Gautier,   em   suas   declara- 
ções,    conforme   relatorio   apresentado   pelo   mesmo   e    constante 
dos   autos   de   síndicancia. 
 Pelas   declarações   dos   acusados   e   pelo   relatorio 
oferecido   pelo   investigador   em    apreço,   cousa     alguma     ficou 
apurada   com   relação  á  denuncia,   parecendo  haver  falta  de  com- 
preensão   ou    desinteligencias    anteriores    das    partes,    por    mo- 
tívos   infimos. 
 Esta  é  a   informação   que   passo  a  apresentar, pe- 
las   conclusões   obtidas. 
 Remetam-se   estes   autos   de   síndicancia   ao   Ilmo. 
Snr.  Dr.  Gilberto  Silva  de  Andrade.  DD.   Delegado   Adjunto     ao 
“SS”.,   acompanhados  de  oficio. 
 
 
   Jundiaip,  27  de  Junho  de  1944 
           O  Delegado  de  Policia, 
 
   Odorico  Francisco de Moraes __ 
   (Odorico Francisco de Moraes). 

 

 

 

[Carimbo da Superintendencia  de Segurança | Politica e Social | “S.S.” 12/7/944| 

10A-2 -6] 
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Relatório de Informação (2) Dossiê 10B-18-32 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

Delegacia  de  Ordem  Política  e  Social 

São Paulo 

C Ó P I A 

 

ARMAS DA REPUBLICA – SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÔCIOS DA SE- 
GURANÇA PUBLICA – POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – 
DELEGACIA REGIONAL DE PENÁPOLIS 
 
INFORMAÇÃO             4760                      Em 4 de Dezembro de 1944. 
 
      Em outubro do corrente ano foram queimados, no 
municipio  de  Lins,  désta  Região  Policial,  dois  ranchos  de  ca- 
sulos  de  sêda. Em o local  da sabotagem  foi   encontrada  uma  car- 
ta  que  terminava  com  a  palavra “Kokumim”, cuja  tradução é: par- 
tido  socialista.  Imediatamente  esta  Regional  de Policia  entrou 
em  investigações. 
     Usando  de  ardil, mandei  tirar  uma  copia  do o- 
riginal  e fiz  com  que  a  mesma  fosse  parar  nas  mãos  de  um japo- 
nês  para,  em  seguida  ser  ela  apreendida.  Seria,  desse  modo, 
iniciada  a  investigação  e  o que  foi feito  durante varios  dias. 
Os  resultado  não  foram  satisfatorios,  visto  que  os  elementos  
niponicos,  residentes   em Penápolis,  não tinham relação  com  os  
sabotadores  de  Lins. 
 As peças do inquerito em apreço fôram enviadas 
para  Lins,  afim  de  que  a  autoridade  daquele  municipio prossiga  
nas  investigações. 
 Em  Penápolis não foi registrada sabotagem  al- 
guma  e,  o  caso  em  apreço,  foi  o  unico constatado  nesta  Região 
Policial.  As  sabotagens  que  teriam  se verificado  em Andradina, 
consoante  informação  do  SS. de fls.  não  chegaram  ao  conheci- 
mento  desta  Regional  de  Policial  e, ao  que  parece,  vêm  sendo 
investigadas  diretamente  pela  Delegacia  de  Ordem  Politica  e  
Social. 
 O  protocolado em apreço, teve origem em conse-  
quencia  de  uma  comunicação  do  Sargento  José  Hunger,  comandante 
do  Destacamento de  Penápolis, e,  encarregado  que  foi,  por  mim, 
para  fazer  varias  investigações.  Esta  Regional  pediu  a   remoção 
temporaria  do  citado  militar  para  o  destacamento  de  Birigui, 
onde  deveriam  ser  feitas  varias  outras  investigações. 
 Possivelmente o Sargento José Hunger comunicou- 
se  com  o  Snr.  comandante  do  4º B.C. sediado  em  Baurú e,  daí,  a 
origem  do  presente  protocolado,  em  parte  justificavel. 
[Carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica  e  Social | “S.S.” 23/1/947 | 
10B-18-32] 
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Continuação do Relatório de Informação (2) Dossiê 10B-18-31 

SECRETARIA  DA  SEGURANÇA  PÚBLICA 

Delegacia  de  Ordem  Política  e  Social 

SÃO PAULO 

                                              fls. 2 

 
                                  Trata-se  apenas  do  um  caso  isolado  de   sabotagem 
em    Lins.   Não   existe   partido  algum   de   carater     politico    niponi- 
co. 
                                 É  o  que  me  cabe  informar. 
                                 Respeitosas  saudações 
                  ( a )  Antonio  F.  dos  Santos  Abreu 
                              Delegado  Regional  de  Policia 
 
 
 
 
 
          Ao  Sr.  Delegado  de  Ordem  Politica 
 e  Social,  tendo  em  vista  a  solicitação  de 
 folhas  4 -  no fim. 
 
         S. Paulo,  7  de  Dezembro  de 1944. 
                   (a)  Augusto  Gonzaga 
        Pelo  Secretario de Segurança 
 
 
 
                 Ao “S. S” 
                  7 – 12 – 1944  
   O  Del.  Ord.  Politica  e  Social 
           ( rubrica  do  Dr.  Tavares  ) 
 
 
    Ao  Dr.  Saad 
           ( a )  Adhemar  Paim  Pinto 
 
 
[Carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica e Social | ”S.S.” 23/1/947 |         
10B-18-31 
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Relatório de Investigação (1) Dossiê 10B-6-2 

 

 Inv. nº   1194 

 

 

     Na cidade de Marilia, neste Estado, verificou-se  

um  assalto  em casas de japoneses,  que  tinham  em  estoque  regular 

quantidade de casulos. Os assaltantes,  tambem  japoneses,   incendia- 

ram  esses  depositos  e,após  travarem   curto   tiroteio  com  japone- 

ses do local,  fugiram. Presume-se  que  esse  assalto  e  incendio   te- 

nha   sido   motivado   pelo  fato   que   tais   casulos  se  destinavam  á 

fabricação  de   seda,  para   fins  de  guerra. 

   Para Marilia seguiram,além do dr. Coriolano Cobra, 

delegado  deste  “SS”,  treis  investigadores, com  o  fim  de  realizarem 

investigações  no  s entido  de  capturar   os   assaltantes   e    incendiarios. 

 

S. Paulo, 27 de abril de 1944. 

________________________________________[sem assinatura] 

 

[Carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica e Social | “S.S.” 

6/7/944 | 10B -6 -2] 
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Relatório de Investigação (2) Dossiê 6B-6-3 

        {Inv. nº 1194} 

Illmo. Snr.  

LUIZ APOLLONIO 

MD. Assistente do “SS” 

N e s t a 

 

  Conforme determinação de V.S., com este dou os dados  

referentes ao japonez – SHUNTAI  KUMA. O marginado é formado pela 

faculdade de direito de Tokio, deputado em Tosa, provincia de Kochi,  

chegado no Brasil em 1936. 

  O marginado tem mais ou menos 60 anos e reside em Lon- 

drina, no Norte do Paraná. Chegou em Tupan, em fins de março deste 

ano e andou esparramando boletins, pelos quais [rasura] convidava o  

[rasura] povo a abandonar as plantações e embarcarem para o Japão, mas 

somente os japonezes. Tenciona levar para sua terra pelo menos 

15.ooo japonezes. 

  O chefe da zona de Tupan chama-se NAKAGAWA e é formado 

engenheiro agricola, tambem no Japão.   

  Os dois elementos acima, segundo informações seguras 

que consegui, acham-se ainda em Tupan. 

      Saudações 

     Paulo [ilegível] 

[Carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica  e Social | “S.S.” 6/7/944| 

10B-6-3] 
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Requerimento (1) Dossiê 10J-1-31 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

Delegacia de Ordem Política e Social 
_______________ 

Nº  “SS”  53105 

 São  Paulo, .......3........de........Fevereiro......................de..........1945....... 

 

 Ilmo. Snr. 
 Dr. Paulo Alfredo Silveira da Motta 
 M.D. Delegado Especializado de Estrangeiros 
 N E S T A  
 

 

 

 Solicito     de    V.  S. ,    a     fineza     de     suas 

 providências,       no       sentido      de       mandar         informar 

 a      êste       “SS”      o      que      constar      nessa       Espeiali- 

    zada,      a     respeito     do      japonês       MORIAI     TAKEJI, 

    bem      como     o      enderêço      do      mesmo. 

 

        Saudações     Atenciosas 

 

  - ADHEMAR PAHIM PINTO- 

          Delegado    Chefe     do    “SS” 

L/G/M. 

[Carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica e Social | “S.S.” 6/8/945 ! 

10J-1-31] 
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Requerimento (2) Dossiê 10B-11-1 

______(_C  Ó  P  I  A__)_____ 

 

  RESERVADO 

SENHOR  DOUTOR  DELEGADO  REGIONAL 

 

  RIBEIRÃO  PRETO 

 

  “SS”  ---  43155 pt  -  ROGO GENTILEZA PEDIR E TRANSMITIR 

A ÊSTE “SS” AS INFORMAÇÕES QUE  KIOSHI  KASHIWAGUE vg RESIDENTE 

CRAVINHOS vg  PROMETEU DAR-NOS A RESPEITO SABOTAGEM pt ATENCIOSAS 

SAUDAÇÕES pt 

 

                                                        _______________________________________ 

                                                   -  Adhemar Pahim Pinto -            

      DELEGADO  CHEFE  DO “SS”. 

 

 

  

 “SS”   43155                  RIBEIRÃO  PRETO 

16                        Agosto                           4. 

 

[Carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica e Social | “S.S.” 20/9/944 | 

10B-11-1]  
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Resumo de Relatório (1) Dossiê 10B-15-29 

 
SECRETARIA  DA  SEGURANÇA  PÚBLICA  

DELEGACIA  DE  ORDEM  POLÍTICA  E  SOCIAL  

SERVIÇO  SECRETO 

SÃO  PAULO 
______ 

 
         DATA               Nº                           Nº                          RELATÓRIO   PREPARADO POR: 

    (DO SETOR)      DA INVESTIGAÇÃO                          
                          DIRIGIDO  AO 

4/12/944.         397               S/N.   “S-3”.           CHEFE  DO  “ SS” 

_________________________________________________________________________ 

TiTULO:                                                                   CLASSIFICAÇÃO: 

                                SABOTAGEM 

    _____________________________________ 

    SUB-CLASSIFICAÇÃO: 

    ASSOCIAÇÃO SECRETA NIPONICA 

 

RESUMO: 

 

   

 Investigações   procedidas  no  Municipio  de  Andradina, 

                 em  torno  das  sabotagens  ali   praticadas. 

 

 

                        ________________________________________ 

(carimbo) 

[carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica e Social | “S.S.” 23/1/947 | 

10B-15-29] 
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Resumo de Relatório (2) Dossiê 10B-15-38 

SECRETARIA  DA  SEGURANÇA  PÚBLICA  

DELEGACIA  DE  ORDEM  POLÍTICA  E  SOCIAL 

SERVIÇO SECRETO 

SÃO PAULO 
______ 

 
_______________________________________________________________________________ 
 

      DATA              Nº                              Nº                             RELATORIO  PREPARADO POR  

                            (DO SETOR)       DA INVESTIGAÇÃO                               DIRIGIDO  AO 

                       CHEFE  DO  “SS” 
                

14/1/944.      400     S/N.                            “S-3”. 
 

TITULO:                                                                          CLASSIFICAÇÃO: 

                                                                             SABOTAGEM 

                 ____________________________________ 

           SUB-CLASSIFICAÇÃO: 

         PROPRIETARIOS 

_________________________________________________________________________ 

RESUMO:  

 Investigações  procedidas  nas  Fazendas  1a.,   2a.,   3a. 

                    Aliança  e  Formosa  a-fim  de  esclarecer  os  atos de  sabotagem 

                    ali  praticados  no  dia   dez (10)  de  outubro  ás  3,30  horas   da 

                    madrugada. 

 

                       ______________________________________ 

[carimbo] 

[carimbo da Superintendencia da Segurança | Politica e Social | “S.S.” 23/1/947 | 

10B-15-38] 
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Serviço de Informação (1) dossiê 10J-1-37 

“S S” 

SERVIÇO  DE  INFORMAÇÕES 

( Nª 492 ) 

 

            Snr.  Dr.  Delegado  Chefe  do  “SS” 

           JUNJI   KIKKAWA:-  

 

           Em   Abril   do   corrente    ano ,   o   Dr.  Delegado   Adjun- 

                            to  do   “SS” emitiu   o  seguinte    parecer    no    reque- 

           rimento   de  Fumi   Kikkawa ,   que  solicitava   a   sol- 

           tura   de   seu   marido. 

           JUNJI  KIKKAWA    é  um dos  principais  individuos no 

           inquerito     policial      feito     neste     Serviço    sôbre 

           atividades    de   uma    sociedade     terrorista. 

           O    inquerito    já   foi   encerrado,   sendo   certo    que 

           solicitamos   a   prisão    preventiva    dêsse    individuo. 

           Em  face  do  espôsto,  parece-me   não    ser   possivel 

           o   deferimento  da   petição   retra. - - - - - - - - - - - - - - - 

           -. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

foi 

            Nota : -   Esta   informação    prestada   no   requerimento 

            de    Fumi   Kikkawa  que  pediu   a   soltura  de seu  mari- 

            do   em   6   de   Setembro   de   1945. 

 
[carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica e Social | “S.S.” 6/9/945 | 
10J-J-1-37] 
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Serviço de  Informação (2) dossiê 10J – 1 - 29 

Em  14  de  abril de  1945 

“SS” 
SERVIÇO  DE  INFORMAÇÕES 

(Nº 171) 

 

           DR.DELEGADO  CHEFE  DO  “SS” 

 

  
                   Informando  [n]o  presente  Protocolado,  em  que 
 é interessado GORO KUWABARA, residente à rua verguei- 
 ro, 3427,  filho  de  Jungi  Kikkawa e Fumi  Kikkawa, a res       
 peito  de  devolução  de  objetos  apreendidos  em  4  e  9  de 
 abril  de  1942,  por  investigador[es]  do  “SS”,  êste  Serviço 
 tem  a  informar  que,   segundo   relatório   de  10/4/1942, 
 foi  naquele  endereço  efetuada  uma  busca  autorizada  pe         
 lo  Dr. Deleg. Ord. Pol. Social, apreendendo-se  3( três )  ma  
 las,  com  roupas  e  documentos  e 1 (um)  rádio “AIRLINE”. 
 Essa  deligência  foi   efetuada   pelo   então   Encarregado 
 da Turma do “SS”,  Investigador ARTHUR  REIS MACHADO.-- 
 Quanto à  busca  anterior,  efetuada  no  dia  4,  nada  cons 
 em  nossos  Arquivos. - - Da  pasta  do  Depósito  de Material 
 Apeendido, relação de  outubro  de 1942, em  nossos  Ar- 
 quivos,   infére-se   que   alí  encontra-se  certa  quantidade 
 de   máquinas   fotográficas   avulsas   e   tripés,   sem   des- 
 criminação,  não  sendo   impossivel   alí  encontrar-se    a 
 máquina  e  tripés  óra   reclamados,  mediante  um reconhe 
 cimento  por  parte  do  próprio  interessado.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
                                                             ___________________ 
               Em...14...de.....4.....de.... 1945.... 
        ________[ilegível]___________ 
   Resp. pela informação                                                       
[ NOTA:- Ésta informação é de caráter| estritamente reservado, destinando-se | à      
orientação exclusiva das autoridades | [ilegível] ]  
 
[                Inform. prestada | no s/ reqto. em que solici |ta devolução do material | 
 acima mencionado, que lhe fora apreendido.] 
 
[carimbo da superintendencia de Segurança | Politica e Social | “S.S.” 17/7/945 | 
10J-1-29]  
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Termo de Declarações (1) Verso do dossiê 10J-1-86 

Têrmo  de  Declarações 

 

Em    seguida,    presente    o    indiciado.....KANEMATSU  SAKURAI............. 
...........................  retro     qualificado......., que    interrogado    pela    autori- 
dade    em    presença     das    testemunhas............................................................ 
................................................................................................................................ 
.........................., filho     de.................................................................................... 
e    de     dona.......................................................................................................... 
com.....................anos    de     idade,     de      nacionalidade.................................. 
natural     de........................................................,    residente................................. 
...................................................................................., e      de............................... 
.........................................................................,     flho    de.................................... 
.............................................................................................. e     de........................ 
.....................................................................,     com...............anos     de    idade, 
de     nacionalidade..........................................,    natural    de................................. 
............................................residente........................................................................ 
........................................................, RESPONDEU   O   SEGUINTE: com   a    assis- 
tencia    do     tradutor     devidamente    compromissado    nestes    autos:    que 
reside    no     Brasil    desde    o    ano    de    1919,  tendo    trabalhado   sempre 
como    lavrador    nas    fazendas   do   interior    do   Estado.  PERGUNTADO   SI 
CONHECE  A  SOCIEDADE  SECRETA   “SOKOKU  AIKOKU  SEIKESEI  DAN”   E 
QUEM O CONVIDOU PARA FAZER PARTE DA MESMA,  respondeu que  não  con 
nhece  essa   Sociedade  e  não  faz  parte  da  mesma.  INFORMADO   DE   QUE  
TOMESSADA MATUZAKI DISSE NESTES AUTOS  DE QUE  O  DECLARANTE TAM-  
BEM FAZIA PARTE DA SOCIEDADE REFERIDA, COMO SABOTADOR, E PERGUN- 
TADO  O  QUE  TEM  A  DIZER A  RESPEITO,  respondeu   que   nada   tem   a   di- 
zer   pois   não   fazia   parte   da   Sociedade.   PERGUNTADO  PORQUE   e EM 
OBDIENCIA A QUEM PROCEDEU AOS ÁTOS  DE  SABOTAGEM,  JUNTAMENTE  COM 
OUTROS  JAPONESES,  NA  CIDADE  DE  PARAGUASSÚ,   respondeu   que   não   pro 
cedeu   átos  de  sabotagem  alguma. PERGUNTADO  SI  É  A  FAVOR  OU CONTRA 
A  PLANTAÇÃO  DE  HORTELÃ  NO  BRASIL,    respondeu   não  ser   nem   a   favor 
nem  contra.   PERGUNTADO  SI   É  VERDADE  QUE  RECEBEU  UM  BOLETIM   DAS 
MÃOS  DE  CHOBEI  YASUDA,SOBRE  A  PLANTAÇÃO  DA  MENTA,  respondeu  que 
nada    recebu   de   Yasuda.   Nada   mais   disse   e   nem   lhe   foi   perguntado. 
Lido   e    achado    conforme    vae    este    devidamente    assinado    pela    auto- 
ridade,  declarante,   pelo   interprete   e   por   mim 
escrivão   “ad-hoc”   que   o    datilografei. 
 
          ______________________________________ 
          __Kamematu  Sakurai____________________ 
          ______________________________________ 
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Termo de Declarações  (2) Dossiê 10B-15-15 

 

SECRETARIA  DA  SEGURANÇA  PÚBLICA  

DELEGACIA  DE  ORDEM  POLÍTICA  E  SOCIAL 
________ 

 

 TÊRMO   DE   DECLARAÇÕES 

 Aos     vinte     e     cinco     dias     do     mês     de     Julho 
do   ano   de   mil   novecentos   e    quarenta   e   cinco          , nesta  cidade  de 
São   Paulo,   nas    dependencias   do   “S   “   do   Departamento   de   Ordem 
Politica    e   Social 
onde    se   achava   o   dr.    Eduardo   Gabriel   Saad,   delegado   adjunto   do 
mesmo 
comigo      escrevente      de     seu     cargo     ao     assinado,        compareceu 
 
                        HISASHI  TAMURA 
filho   de   Jutaro   Tamura   e   D.  Asano   Tamura 
com vinte   e    cinco    anos    de   idade,   de   côr   amarela 
estado    civil    casado                     ,   de   nacionalidade  Japonesa 
natural   de   Miazasky  -  Japão                                               ,  de      profissão 
Lavrador                                                     ,  residente   à   Colonia   Iguatemi – 
proximo    a    Guaraçahy  -   Municipio   de   Andradina  número- - - - - - - - - - 
ai,    com   a    assistencia   do  interpetre     Kumataro   Sueyoshi,         respon- 
deu   as   perguntas   formuladas   pela  autoridade:  PERGUNTADO  AO           DE- 
CLARANTE  SI   SABE   O   NOME   DO   FUNILEIRO   MORIAY,    respondeu      es 
tar   lembrado   que,    certa    vez,    o    referido    funileiro    escreveu      seu 
nome    todo    num    pedaço    de    papel   que  despois  o  declarante  perdeu, 
recordando-se   que  o  nome  todo  do  mesmo  é  MORIAY  TAKEJI.  PERGUN- 
TADO SI  DURANTE AS CONVERSAÇÕES MANTIDAS COM ELE SOUBE  DE MAIS 
ALGUM PORMENOR SOBRE O  LUGAR   ONDE NASCEU  E SI POSSUÍA   ALGUM 
DOCUMENTO  DE  IDENTIDADE, respondeu   que   Moriay   disse-lhe      certa  
vez    ter    nascido   na   provincia     Iwate-ken,   no   Japão;   parece        ao 
declarante    que   o   mesmo    não   devia    possuir    documento    de    identi- 
dade,   ou   seja   a    Carteira    Modelo   dezenove   ou   Certidão   de   Regis- 
tro,   porque   nunca   viu   em   poder   do   mesmo   documento   dessa   espe- 
cie,     acreditando,     entretanto,     que,     em      virtude     das     exigencias, 
devia   ele   viajar   com    o   respetivo   Salvo-Conduto;     informa,     final- 
mente,   que   tambem   lhe   dissera    Moriay   que   conhecia   o   Estado   de 
Mato   Grosso   e   ter   residido   na   cidade   de   Campo   Grande,  no  hotel 
da   Estação;   acredita   o   declarante    ter    Moriay   trinta   e    cinco   anos 
 
[Carimbo da Superintendncia de Segurança | Politica e Social | “S.S.” 23/1/57 
10B - 15 -15]  
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Continuação do Termo de Declarações (2). Verso do dossiê 10B-15-15 

 

anos   de  idade   aproximadamente;   tambem   disse-lhe   Moriay   que   não 
tinha  parente algum  no Brasil. PERGUNTADO  SI   SABE  DOS   CONHECI- 
MENTOS  DE  MORIAY  OU  SI  CONHECE  ALGUM AMIGO DO  MESMO, respondeu 
ignorar.    Nada   mais   disse   e   nem   lhe   foi   perguntado.  Lido   e   acha- 
do   conforme    vae    este    devidamente    assinado   pela   autoridade,   de- 
clarante,    interpetre    e   por   mim                                                        escre- 
vente   que   o   datilografei. 
 

    ________________________________ 

              _Hisashi Tamura__________________ 

    _________________________________ 

    _________________________________ 
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Tradução de cartas japonesas 

 
                       Nestes documentos incluem-se quatro traduções de documentos escritos 

originalmente em japonês. No dossiê 10B-06-06 102, consta uma carta traduzida do japonês 

para o português de  autor desconhecido. O original dessa carta (em japonês) não foi 

encontrado no referido dossiê. Percebe-se que essa tradução apresenta-se redigida com 

estruturas gramaticalmente incorretas para o padrão oficial culto e com  incoerência textual, 

entretanto é possível o entendimento do conteúdo editado diplomaticamente adiante. 

Todos os documentos traduzidos tratam da questão de identificar quem é o 

culpado pelas sabotagens, mas, analisando bem, os japoneses que plantavam hortelã, 

amora e cultivavam o bicho da seda tinham suas razões da mesma forma que os integrantes 

da Sociedade Legítima de Japoneses. Um grupo se preocupava com a situação do seu país 

em guerra (o Japão precisava vencer seu inimigo); o outro se preocupava em fazer fortuna 

(propósito de sua vinda ao Brasil). 

Infelizmente, não foi possível encontrar a carta original escrita  pela “Sociedade 

Legítima de Japoneses”, em japonês,  na pasta do dossiê 10B-06,  no Arquivo do Estado de 

São Paulo. Verifica-se, dentre outras falhas gramaticais, a falta de coesão textual que 

demonstraria ou a falta de domínio do japonês pelo escrevente da carta original ou a falta 

de domínio do português pelo tradutor, que, neste caso, não seria tradutor público 

juramentado. 

 A carta não está bem redigida, mas percebe-se a grande  intenção  do apelo dos 

japoneses possuidores de “Yamatodamashi”103, os indignados que pretendem atacar os seus 

patrícios gananciosos e colaboradores do inimigo da sua Pátria natal.  

 

                                                 
102 A numeração dos dossiês da pasta do Arquivo do Estado não está de acordo com o prosseguimento dos 
fatos ocorridos. 
103 Vide o rodapé da página seguinte. 
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Tradução do Dossiê 10B-6-6 
 

T R A D U  Ç Ã O 
 

 Desde   que  o   Japão   está   no   mundo   não   encontrou   guerra   tão 

grande;     estamos    em    guerra      com    os    norte-americanos    e     e    inglater- 

ra,   o   Japão   não   quer    perder,    por    isso   que     no    mar,    ar    e   terra,   es- 

tão   morrendo   muitos    soldados   do    imperador,    o    motivo    que    o    impera- 

dor     está     agradecendo    aos    soldados    que     trabalham    para    a    guerra. 

Mais    de200.000   japoneses    que   estão   no   Brasil    só     pensam    para     gan- 

har   dinheiro   e    estão    fazendo    muito    mentól   de    ortelã     para      o    inimi- 

go.   Será    que    é     serviço   de   japoneses?    O    motivo    que    o    estrangeiro 

que    tem    muito    estudo,     estão    muito    desconfiados    com    os    japoneses 

“YAMATODAMASHII”  104  [( coração   de   soldado   japonês)],  porque   estão   fazen- 

do   muito   mentól   para   o   inimigo. 

     Ainda    o    Presidente     Roosevelt,    de  Norte-America,     radiografou  

para    os    japoneses    que    estão    aqui     no    Brasil,    e    agradecendo    para 

aqueles     que     estão     trabalhando     para     fazer     mentól.    Os     japoneses 

que    trabalham     para     fazer      mentól,     estes    são    muito    sem-vergonhas 

da    raça    amarela.   E     depois,  os    japoneses    que     estão    fazendo    mentól, 

dão    muito    prejuizo   para    o    governo    japonês;   é   o   motivo   para   nossa- 

sociedade    “desmanchar”    com   a   vida   dos   japoneses   que    fazem    mentól. 

 Quem    receber   este   aviso,   não   trabalha    mais   em   fazer   mentól 

para   o   inimigo,   porque   perde   sua   vida. 

 

 Sociedade    legitima    de   Japoneses 

 que   mata   os   espiões   contra  o  Ja- 

 pão. 

 
 Para    nossos   patricios “japoneses” 
 
[carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica e Social | “S.S.” 6/7/47 | 

                                                 
104 Yamato é a denominação do Japão, desde o nascimento e a formação da Nação. Segundo a lenda, 
acredita-se que a Família Imperial era descendente dos Deuses do Yamato e seu povo a idolatrava.  De 
maneira que, até a entrada do Budismo no Japão, todos os japoneses eram xintoístas, religião da família 
imperial. O nome Japão surgiu na época em que o Marco Polo viajara aos países do Oriente e acreditara que, 
no extremo leste, encontraria um país cheio de ouro, a que ele chamou Jipang. 
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Edição da Tradução (1) dossiê 10B – 15 – 6    

 

Tradução de TAKEOSHI  KOTAKI: 

Primeira Aliança. Morita. Vilanova. Kojima. Takikwa. Mirando- 

polis. Waki. No mesmo dia estava em Guaraçaí. Iasaki. Pegar pa- 

ra saber, para perguntar. 

(Quem mandou tocar fogo foram: Morita, Kojima, Takikawa, Waki)105. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
105 Tradução refeita: O  MANDANTE  E  OS CRIMINOSOS DE INCÊNDIOS NA COLÔNIA  FORMOSA 
Os autores do crime de sabotagem encontrariam, se fizessem a busca e as  investigações dos  indivíduos 
citados nas seguintes localizações: Na 1ª.  Fazenda Aliança: MORITA; Na Vila Nova: KOJIMA E  
TAKIKAWA; Mirandópolis: WAKI. Ele encontrava-se  na cidade de Guaraçay, no dia do crime. Na 2ª 
Fazenda Aliança: YAZAKI. 
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Tradução do dossiê 10B – 18 – 19 escrito em japonês (2)   Dossiê 10B-18-20 

 

 TRADUÇÃO DE UMA DECLARAÇÃO ESCRITA  EM  IDIOMA  E  LETRA  
JAPONESA POR YOSHIKUNI BENINO EM OITO DE JANEIRO DE 1945 EM LINS 
ESTADO DE SÃO PAULO DO TEÔR SEGUINTE. 
 
 Incendiei    em    dezessete    de    setembro    de    1944    um    rancho 

de   criação    do    bicho    da   seda    pertencente    a     HARIMORI. 

 Outro    no    dia    sete     de    outubro     a     meia     noite     incendiei 

o   rancho   de   criação  do   bicho   da   seda   pertencente  a  NIROKU MORI. 

 Eu    confeso   e    juro    que    fui    eu    mesmo    que   incendiei    es- 

ses     dois    ranchos. 

 Lins    oito   de   janeiro   de   1945. 

 Assinado- YOSHIKUNI BENINO 

 

 T R A D U T O R 

__________________________________ 

        KUMATARO  SUEYOSHI. 

 

                São   Paulo,   17   de   janeiro   de   1945. 

GRM/. 

[carimbo da Superintendencia de Segurança | Poitica e Social | “S.S.” 23 – 1- 47] | 

10B – 18 – 20] 
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 Tradução (3) dossiê 10B – 18 – 24  

  TRADUÇÃO  DA  COPIA  NUMERO    UM  DE    UM   PANFLETO  APREENDI- 
DO   PELO   SENHOR  DR. DELEGADO  DE   POLICIA   DE   LINS   EM  PODER  DE   TAKAYO- 
SHI   NAKANO   E   ESCRITO   POR   YOSHIKUNI   BENINO,   QUE   ESTAVA   PREGADO   NA 
PORTA   DA  ESCOLA  JAPONESA   NO   BAIRRO   DE   SÃO  JOÃO   E   FOI   RETIRADO    DE 
LÁ  POR  KASUO  HARIMORI   E   ENTREGUE  A  NAKANO  EM  IDIOMA  E  LETRA  JAPO- 
NESA  DO  TEÔR  SEGUINTE: 
 

T I T U L O 

APELO  AOS  PATRICIOS  ASIATICOS 

 Todo   aquele   que   desenvolve   a   sericultura   no   Brasil 
é   um   traidor    e   um   anti    nacionalista.      Um   grande   fazendeiro,    que    se 
esquece     que   é  uma traição  a     patria,     desenvolvendo     fortemente     a     se- 
rciicultura    e    si    deixa    iludir     pelos     altos     preços     da    seda,     este      tal 
é    grande    idiota. 
 Os   traidores  serão  aniquilados   pelo   nosso   Partido  Na- 
cionalista,     porem      os      patricios     pobres,     que    lutam    pelas     necessida- 
des    de    cada    dia,    a    esse    será    permitido    tacidamente    a    trabalharem. 
 O   nosso   partido   investiga   os  que   estão  contrario   aos 
nossos    planos    e    descobrir,    que    existe    nesta    Colonia     um    projeto    pa- 
ra      aumentar     a    sericicultura    e     porisso    o     nosso     partido    exige     que 
não    aumentem   a    sericicultura    e    os    que    não    atenderem    o   nosso    apelo 
serão    destruidos    e     incendiados    os    ranchos    de    criação    do    bicho    da 
seda     por    membros    do    partido.   Simultaneamente    o    chefe   da    empresa 
será    violado    até    lhe    tirar    a    vida. 
 Em  Lins  existe   um  outro  projeto   de   instalar   uma   fa- 
brica    de   fiaação   de   seda.  
 Outro  na  Colonia YABIKU  onde  MIYAJIMA de  tal  tem  amo- 
reiras   para   por   arrendatarios. 
 O   nosso   partido  vae  destruir   esses   planos.   Sendo   só 
a    sericicultura    não   faz    mal,    mas     se      fizer     uma     fabrica    de    fiação 
não   permitiremos. 
 Se  o  MIYAJIMA  não   quizer   atender   será   liquidado. 
 Eu  estou   controlando   durante   já   um   mês   o   sericicul- 
tores,    que     estão    vigiados    pelos    nossos   membros    e    se    não    atenderem 
e    contrariarem    os     planos     do      partido     serão     severamente     castigados. 
  

  TRADUTOR 

      _____________________________________ 

 KUMATARO  SUEYOSHI. 

            São  Paulo,  17  de  janeiro  de  1945. 

GRM[carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica  e  Social | “S.S.” 23/1/947 
10B-18-24] 
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3.2. ESTUDO ORTOGRÁFICO A PARTIR DE DOSSIÊS 
 
 
 

Nesta seção, procede-se ao estudo ortográfico, que incluirá tanto a grafia das 

palavras quanto os usos dos acentos, a fim de demonstrar o uso das formas escritas em 

comparação com a  norma ortográfica da língua portuguesa do Brasil, oficialmente criada  

no ano de 1943, e averiguar até que ponto os brasileiros da época entre 1944 e 1945, nesse 

nicho social, utilizavam-na adequadamente. Para alcançar essa finalidade, utilizam-se os 

trechos das edições diplomáticas apresentadas anteriormente.  

O sistema ortográfico de 1943 é a primeira norma aprovada pela Academia 

Brasileira de Letras no Brasil, conforme a instrução da Organização do Vocabulário 

Ortográfico da Língua Portuguesa, na Sessão de doze de agosto do mesmo ano. Anterior a 

essa norma havia apenas o sistema basedo no “VOCABULÁRIO ORTOGRÁFICO DA 

LÍNGUA PORTUGUESA”,  da Academia das  Ciências de Letras de Lisboa, edição de 

1940 (Bueno,1969). 

O Acordo Ortográfico de 1943 teve por objetivos os seguintes:  

a) incluir brasileirismos; 

b) incluir neologismos e estrangerismos de uso corrente; 

c) substituir usos e termos portugueses por brasileiros; 

d) organizar grafia de palavras pela ordem do mais generalizado uso para o menor, 

orientando-se pela etimologia fixada; 

e) fixar as grafias de termos sincréticos e dos que têm variantes, tendo em vista a história 

da língua, de maneira  que permaneça em primeiro plano o uso mais geral;     

f) evitar duplicidade de grafias ou de prosódia buscando o uso mais generalizado; 

g) especificar a sílaba tônica; 

h) fixar femininos e plurais irregulares; 
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i) fixar formas verbais em ear e iar; 

j) escrever os vocábulos e acentuá-los graficamente de acordo com a pronúncia 

   correta e usual  dos brasileiros.  

  

Para dar conta dessa análise,  concentra-se a atenção em aspectos puramente 

gráficos, que cobrem desde o uso de letras até a acentuação, os quais serão comentados e 

exemplificados com dados das amostras editadas106. Todas as regras a seguir descritas 

dizem respeito, portanto, ao Acordo de 1943. 

 

3.2.1. Alfabeto 

 

O alfabeto é constituído de vinte e três letras, excluindo-se o k,w,e y, que só se 

podem utilizar apenas em casos especiais: abreviaturas, símbolos, nomes próprios 

estrangeiros e derivados desses nomes.  

Nos dossiês, todos os casos de emprego dessas letras revelam nomes próprios e 

nomes de cidades e localidades geográficas. Portanto, todos os usos seguem o Acordo de 

1943. Exemplos:    

Kuma; Nakagawa107; Miyata108; Kaunai109; Takeji110; Kioshi Kashiwague111; Kikkawa; 

Matuzaki112 ; Iwao Takasugui113 ; Kanematsu Sakurai114 ; Yasuci115 ; Takeyoshi 

                                                 
106 Alguns nomes próprios japoneses serão corrigidos para o sistema Hepburn , o alfabeto 
romano, de acordo com a fonética da língua japonesa e que oficialmente foi adotado em 1.887.  O sistema foi 
criado pelo pastor americano, James Curtis Hepburn que chegou ao Japão em 1859; além de dedicar ao 
cristianismo, ensinou inglês e fez o dicionário japonês-inglês.  
107 Kuma, Nakagawa são os sobrenomes verificados no Relatório de Investigação (2)      Dossiê 6B-6-3. 
108 Miyata é o sobrenome constante no Relatório de Informação (1) Dossiê 10A-2-6. 
109 Kaunai é o sobrenome constante no Autos de Qualificação (1) Dossiê 10A-2-15. 
110 Takeji é o prenome constante no Ofício: Carta (1) Dossiê 10J-1-34-B-; todavia o  nome Takeji está escrito 
após o sobrenome, no ofício. 
111 Kioshi é o nome próprio,  Kashiwague é o sobrenome, ambos constam no Requerimento (1) Dossiê 10B-
11-1. 
112 Kikkawa e Matuzaki são os sobrenomes constantes no Ofício: Carta (2) Dossiê 10J-1-14. Escreve-se 
Matsuzaki e não Matuzaki. 
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Yokoyama116; Sakuo Fukushima117; Wazuse118; Tomok Ozawa119; Matzukawa120; 

Moriay121; Akama122; Kuwabara123; Takao124; Kumataro Sueyoshi125; Daikuhara126 

Percebe-se que os escrivães da época não conheciam bem os nomes e sobrenomes 

japoneses, o que provocava grafias múltiplas de um mesmo nome estrangeiro. Alguns 

escrivães redigiam Matuzaki, como se verifica no Ofício Carta (2) Dossiê 10J-1-14  

Matuzaki. Os sobrenomes Matuzaki, Kanematsu, Matzukawa devem ser escritos com 

silábas tsu no sistema Hepburn. 

Observa-se que, no dossiê 10J-1-29, o nome de Junji Kikkawa  foi escrito Junngi, 

que não coincide com a correta grafia do nome. O mesmo ocorre, no dossiê 10J-1-46, com  

o sobrenome KITIKAWA . 

Os nomes brasileiros Waldemar e Waldemiro escritos por alfabero inicial “W” 

apareceram no documento final do Certidão (1) Dossiê 10J-1-151, que não se enquadram  

no Sistema Ortográfico de 1943 (Bueno, 1969, p.1382), como segue: 

                                                                                                                                                    
113 Iwao Takasugi são o nome e o sobrenome, respectivamente. Constam no Inquérito Policial (1) Dossiê 10J-
1-8. 
114 Kanematsu Sakurai são o nome e o sobrenome constantes na Folha de Antecedentes (1)Dossiê 10J-1-85. 
115 Yasuci é o nome próprio, mas, de acordo com o sistema Hepburn a escrita correta é Yasushi; encontra-se 
na Folha de Antecedentes (2) Dossiê 10J-1-87. 
116 Takeyoshi Yokoyama são o nome e o sobrenome constantes no Auto de Reconhecimento e Acareação (1) 
Dossiê 10J-1-59. 
117  Sakuo Fukushima são o nome e o sobrenome encontrados no Auto de Reconhecimento e Acareação (2) 
Dossiê 10J-1-62. 
118 Wazuse é o nome encontrado no mesmo dossiê anterior. 
119 Tomok é o nome, o correto seira Tomoki . Idem acima. 
120 Chama-se atenção para o sobrenome Matzukawa que aparece redigido de forma diferenciada no mesmo 
documento: Matzkukawa. O escrito correto é Matsukawa, conforme aparece no Auto de Reconhecimento e 
Acareação (2) Dossiê 10J-1-62  
121 Moriay é  sobrenome citado nos Autos de Qualificação (2) Dossiê 10B-15-12, já no  dossiê 10J-1-34-B- 
era conhecido na Colônia Japonesa como Funileiro e aparecerá seu nome completo, Takeji Moriay. 
122 Akama é o sobrenome, o nome dela está escrita Mitie, mas deve ser escrito Michie. Ela é muito conhecida 
na Colônia Japonesa, por ser fundadora da Escola de Língua Japonesa na época da Segunda Guerra Mundial 
e  Escola de Corte e Costura. Mais recentemente, como a Fundadora da Fundação Escola Pioneiro no Capital 
de São Paulo. Inclusive foi homenageada pelo Reitor da USP no ano início da década de 2.000. Não foi 
indiciada, contudo procurou à Policia para o pedido da soltura de seu sobrinho indiciado por caso de 
sabotagem, conforme consta no Laudo (Parecer-2) Dossiê 10J-1-15, que não fora concedida o pedido.  
123 Serviço de Informação (2) Dossiê 10J-1-29. 
 
125 Kumataro é o nome e Sueyoshi é o sobrenome. Como ele é o tradutor, supõe-se que é nascido no Brasil, 
mesmo assim os pais colocaram-no o nome japonês.De acordo com  Circular (Carta do Shindô-Renmei) (1) 
Dossiê 10J-1-51. 
126 Daikuhara é o sobrenome constante na Certidão (2) Verso do Dossiê 10J-1-46. 
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6. O w substitui-se,  em palavras portuguêsas ou aportuguesadas, u  
ou  v, conforme o seu valor fonético: sanduíche, talvegue, visigodo, 
etc. 
8. Nos derivados vernáculos de nomes próprios estrangeiros, 
cumpre adotar as formas que estão em harmonia com a primitiva: 
darwinismo, wagneriano, zwinglianista, etc. (Bueno, 1969) 
 

O sobrenome Yokoiama escrito na Certidão (2) O verso do dossiê 10J-1-46, 

em língua japonesa seria correto escrever Yokoyama, contudo no dossiê há a substituição 

do “y” de uma das sílabas pela vogal “i”, mas mantém-se o “y” inicial. Segundo a norma 

brasileira, os nomes próprios deveriam ser mantidos tal qual a escrita estrangeira prevê. 

Muitos são os casos como este, em que o escrivão abrasileira o termo japonês 

desnecessariamente. Por exemplo, encontra-se um erro ortográfico, sob a ótica da língua 

japonesa, no sobrenome Matsuzaki, na Portaria (2), Dossiê 10J-1-13, em que se escreve 

Matozaki; e o mesmo sobrenome escrito por Matuzaki no Inquérito Policial (2) Dossiê 

10J-1-23. Já, o prenome Yoshikuni, dossiê 10B-18-20, apesar de sua aparente dificuldade 

de escrita devido à existência de duas letras y e k e uma combinação atípica (sh), aparece 

corretamente grafado em termos das normas japonesas.  

A seguir serão relacionados os nomes geográficos japoneses e dos outros       

países. Exemplos: 

Tókio, termo encontrado no Relatório de Investigação (2), Dossiê 6B-6-3: grafia incorreta 

se analisada pela norma japonesa e também pela norma brasileira. Em japonês, o correto 

seria Tokyo, atual Capital do Japão. Pela norma brasileira, entretanto, seria Tóquio, 

abrasileirando, ou Tokyo, mantendo a grafia japonesa. O mesmo ocorre com uma série de 

outras palavras, dentre as quais Miyasaki127 (Autos de Qualificação (2) Dossiê 10B-15-12), 

Osaka (Auto de Qualificação (1) Dossiê 10A-2-15), Iwate-kem (Termo de Declaração (2) 

                                                 
127 Miyasaki a fonética desse nome próprio da província japonesa é /miyazaki/, todavia foi escrito com o 
alfabeto “s” , pooque em língua portuguesa esse alfabeto entre vogais emite o som de /z/ 
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Dossiê 10B-15-15), Nagassaki (Certidão (2) O verso do dossiê 10J-1-46), Nova 

Iorque/York (Carta do Shindô-Renmei) (2) Dossiê 10J-1-82).  

  

 

3.2.2. Acentuação Gráfica 

 

Nesta seção, apresenta-se um resgate das formas gráficas empregadas nos 

documentos editados no capítulo III, a fim de, comparando com as regras do Sistema 

Ortográfico de 1943, identificar em que medida elas era aplicadas pelos escreventes 

oficiais do DEOPS, DOPS e Serviço Secreto, bem como pelos tradutores juramentados que 

produziram os documentos que estão arquivados como parte dos dossiês.  

No sistema ortográfico de 1943 (Bueno, 1969), a acentuação gráfica determina 

que os vocábulos terminados em encontros vocálicos que podem ser pronunciados como 

ditongos crescentes levam acentos. Entretanto, esta regra não foi aplicada à escrita dos 

documentos editados, razão pela qual existem muitos exemplares desse caso.  

Por exemplo, verificou-se a falta de  acentuação nas palavras Marilia, 

procedencia, inicio, Superintendencia, industria, provincia, em desacordo ao sistema de 

1943 (Bueno, 1969, p.1386), no item dois de XII – Acentuação Gráfica, conforme segue: 

    
 
1º - Assinalam-se com o acento agudo os vocábulos oxítonos  que terminam 

em a, e, o abertos,...   
    Observação.- Nesta regra, incluem-se as formas verbais em que  depois de a, 

e, o, se assimilarem o r, o s, e o z ao l do pronome lo, la, los, las, caindo 
depois o primeiro l: dá-lo, cantá-lo,... 

 

(1) O marginado tem mais ou menos 60 anos e reside em Londrina, no Norte do Paraná. 

(Relatório de Investigação (2) Dossiê 6B-6-3) 

(2) Os assaltantes, tambem japoneses, incendiaram esses depositos e,após travarem curto 

tiroteio com japoneses do local, fugiram. (Relatório de Investigação (1) Dossiê 10B-6-2) 
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(3) (...) informação  que  vae  datilografada   em  papél  em  separado. (Laudo: Conclusão 

(1)  Dossiê 10A-2-7) 

(4) respondeu   que   não   o   pode   afirmar, mas, ante  a   ameaça  que  fizeram, não  só  

ao  depoente  como  ao  mesmo  Nakamura, e   tendo-se   consumado   o   áto, (...) (Auto de 

Reconhecimento e Acareação (2)   Dossiê 10J-1-62) 

 
A despeito da regra abranger as vogais a, e, o abertos, é recorrente o uso desse 

acento nas vogais fechadas  i , em sílaba oxítona:    

 

(5) Da  pasta  do  Depósito  de Material Apeendido, relação de  outubro  de 1942, em  

nossos  Arquivos,   infére-se   que   alí  encontra-se  certa  quantidade de   máquinas   

fotográficas   avulsas   e   tripés,   sem   descriminação,  não  sendo   impossível   alí  

encontrar-se    a máquina  e  tripés  óra   reclamados,  mediante  um reconhe|cimento  por  

parte  do  próprio  interessado.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. (Serviço de  Informação (2) Dossiê 10J -1-

29) 

(6) A partir daí os acontecimentos se precipitram e, com relativa facilidade, desvendmos o 

misterio (...) (Continução do Inquérito Policial (2) Fls.3  Dossiê 10J-1-24). 

(7) Mais ou menos em fevereiro do ano passado, alguns japoneses residentes em Assaí, 

(...) Continuação do Inquérito Policial (2) Fls.3 Dossiê 10J-1-24). 

 
 Ainda nessa regra entram as oxítonas fechadas, conforme segue, entretanto, 

elas recebem o acento circunflexo: 

1º - Assinalam-se com o acento circunflexo os vocábulos oxítonos 
que acabam em  e ,  o  fechados, seguidos ou não de s: dendê, lês, 
pós, trisa ovô; etc.  
 

 (8) (...) Tendo a Auditoria de Guerra da 2ª R.M., decretado a prisão preventiva do japonês 
                                                                                                                                                  
(...) (Ofício :Carta (1) Dossiê 10J-1-34-B-) 
 
(9) (...). Aos três dias do mês de Julho de mil novecentos e quarenta e quatro, nesta  cidade 

de Pa |raguassú, em a Sala da Delegacia de Policia (...)  (Certidão (1) Dossiê 10J-1-151) 

 

(10) (...) CERTIFICO haver cumprido em todo seu |teôr despacho supra de Autoridade  

Policial. Certidão (2)  Verso do dossiê 10J-1-146). 
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  2º - Todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas 

graficamente: (...) e levam acento circunflexo as em que figuram na 
sílaba predominante as vogais  e  ,  o  fechadas ou  a   e  o  seguidas de 
m ou  n: lâmina, lâmpada, lêmures, pêndula, quilômetro, recôndito, etc. 

  Observação. – Incluem-se neste preceito os vocábulos terminados em          
encontros vocálicos que podem ser pronunciados como ditongos 
crescentes: (...) espontâneo, ignorância, (...) 

  
 
 

(11) (...) o qual consta ser o tesoureiro da referida sociedade e um dos elementos  de grande 

destaque na atual Colônia Nipônica.(Comunicado (2) Verso do dossiê 10J-1-46) 

(12) existência da uma terrivel quadrilha,(...) (Inquérito Policial (1) Dossiê 10J-1-8) 

(13) Antigamente  esses figuetes somente alcançavam 15 metros, mas com menta, aumenta  

para 55 metros a distância dos mesmos.(...) 5º - Adicionando menta e cânfora na gazolina 

aumenta a força e eficiência da mesma., ( Circular: Carta do Shinô-Renmei (2) Dossiê 10J-

1-82) 

(14) (...) chefiando um reduzido grpo de japonêses armados, atacou uma fazendóla, 

ateando fogo às dependên cias em que se cultivava o bicho da sêda. (...) as provas colhidas 

nos diversos inquéritos póliciais, suspeitamos da existência de uma quadrilha de 

sabotdores (Inquérito Policial (1) Dossiê 10J-1-82) 

(15) (...) visto que os elementos  nipônicos, residentes em Penápolis, não tinham relação 

com os  sabotadores de Lins.(Relatório de Informção Dossiê 10B-18-32) 

(16) Da pasta do Depósito de Material  Apeendido, relação de outubro de 1942, em nossos 

Arquivos, infére-se que ali encontra-se certa quantidade de máquinas fotográficas avulsas 

e tripés,(...) ( Serviço de Informação (2) Dossiê 10J-1-29) 

(17) Todos lutam pelo Império, os guereiros nos campos de batalhas e as muleres nas 

fabrica de material bélico. (Circular –Carta do Shindoô Renmei  Dossiê 10J-1-51). 

  

Verifica-se, no entanto, que os escrivães ou funcionários dos DEOPS, DOPS e  

Serviço Secreto não empregavam o acento em muitas palavras. Duas hipóteses podem 

justificar o fato: (i) a velocidade do processo de datilografar; (ii) desconhecimento da 
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norma  ortográfica de 1943, que era muito recente nesse período128. Os seguintes exemplos 

ilustram essa falta de acento: 

(18) A finalidade dessa orgnização era a de compelir a colonia niponica a abandonar a 

cultura de produtos considerados úteis á industri bélica dos que combatem o Mikado. 

(Inquérito Policial (2) Dossiê 10J-1-26) 

(19) JUNDI KIKKAWA é um dos principais individuo no inquerito  policial neste 

Serviço(...) (Serviço de Informação (1) Dossiê 10J-1-37)                                                                

(20) A nossa Patria há sete anos está lutando pela liberdade, tanto na fronteira Sovietica 

como na grande China, e a nossa marinha está lutando no Pacifico (...) (Circular (Carta do 

Shindô-Renmei (1) Dossiê10J-1-51) 

(21) (...) os americanos estão pagando U.S.$37 ( Trinta e sete dolares ) por quilo da menta. 

(Continução do Circular (2) – Carta do Shindô-Renmei 10J-1-82) 

(22) Ocupa-se o presente inquerito das atividades desenvolvidas neste Estado (...) (...) 

desencadeada por alguns fanaticos (...)  (Inquérto Policial (2) Dossiê 10J-1-26) 

(23) Aqui, Kono se avistou com Jundi Kikkawa, ex-coronel do Exercito Japonês (...) (...) 

Devidamente  instruído por este ultimo Kono retornou a Assaí (...) (Inquérito Policial (2) 

Fls.3. Dossiê 10J-1-24) 

(24) Pouco satisfeito com  o desenvolvimento  dos trabalhos, pois queria dar-lhes um 

ambito maior, (Inserir o tipo de doc.) 

(25) o engenheiro agronomo Tomessada Matuzaki (...) usar-se-ia  o fogo na destruição das 

plantações dos que se mos  trassem surdos aos apelos da Sokoku129; far-se-ia uma 

propaganda em larga escala no seio da colonia contra semelhante atividade agrícola; 

emprego da força e violencia contra os reclacitrantes. (Continuação do Inquérito Policial 

(2) Fls.4 Dossiê 10J-1-23) 

(26) De que se saíram bem no desmpenho déssa missão, não resta a menor duvida. Prova 

eloquente disto são os varios relatórios anexos aos autos  em que são descritos os casos de 

                                                 
128 Segundo Castilho (2010, p. 93), em 1929, a Academia Brasileira de Letras lançou um novo sistema 
gráfico. Em 1931, Brasil e Portugal aprovam o primeiro Acordo Ortográfico, que leva em conta as propostas 
de Gonçalves Viana. Mas a Constituição brasileira de 1934 anula essa decisão, revertendo o quadro 
ortográfico  às decisões da Constituição de 1891. 
129 Sokoku significa Terra Natal. 
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sabotagem pratica  dos neste Estado (...) (Continuação do Inquérito Policial (2) Fls.5 

Dossiê 10J-1-22.) 

  

Prosseguindo a análise do sistema ortográfico de 1943 (Bueno,1969, p.1386), 

observe-se o caso das paroxítonas terminadas em ditongo: 

3º - Os vocábulos paroxítonos finalizados em  i  ou  u,  seguidos , ou        
não, de s,  marcam-se  com acento agudo quando na sílaba tônica 
figuram  a ,e ,o abertos, i ou u: íris, lápis... 
 

(27) As cópias anexas dão-nos idéia aproximada da  periculosidade dos envolvidos na 

trama criminosa. (Continuação do Inquérito Policial (1) Dossiê 10J-1-7) 

 (28) (...) registando em seu prontuário  os antecedentes declarados no verso da presente. 

(Folha de Antecedentes (1) Dossiê 10J-1-85). 

(29) Vários são os componentes dessa sociedade, alguns dos quais  já identificados por nós, 

conforme damos no presente comunicado.(Cmunicado (2) Dossiê 10J-1-46).  

   

Ocorre que essa regra, como as anteriores, nem sempre era seguida no período 

relativo à produção dos documentos sob análise. Nota-se a omissão do acento agudo nas 

palavras paroxítonas dos seguintes exemplos: 

(30) As abundantes provas coligidas nestes sautos, permitem-nos reconstruir a historia da 

fundação da sociedade (...) A partir daí os acontecimentos se precipitaram e, com relativa 

facilidaddesvendamos  o misterio que cercava  as atividades dos japoneses.(...) (...) e de 

hortelã pimenta largamente desenvolvido na zona por patricios cuja ambição de lucros 

sobrepujava o seu sentimento de patriotismo. (Dossiê 10J-1-24)130. 

                                                 
130 Além desses exemplos mencionados, verificaram-se nos dossiês muitos  vocábulos não acentuados, com 
alta frequência de uso, daí a explicitação que se considera necessária:  tambem, depositos, incendiarios, 
provincia, agrícola (vide dossiês 10B-6-2 e e 10B-6-3, nos Relatórios de Investigação (1) e (2) 
respectivamente);  varzea, ultimo, municipio, oficios, ferroviario, relatorio, denuncia (vide dossiê 10A-2-6 no 
Relatório de Informação(1); republica, publica, varios, copia, satisfatorios, inquerito, unico, varias, 
temporaria, justificavel, politico ( vide dossiês 10B-18-31 e 10B-18-32,  no Relatório de Informação (2); 
patricio, proxima, materia, partidario, interprete (vide dossiês 10J-1-61 e 62); primaria (vide dossiê 10J-1-
86); observa-lo, ha (vide dossiê 10J-1-59); indivíduos (vide dossiê 10J-1-37); especie, pacifico, sovietica, 
lapis, patria, Asia, imperio, contrario, quimica, America, comercio, necessarias (vide dossiê 10J-1-51); facil, 
Russia, agua, mascaras, alcool, imprevisíveis (vide dossiê 10J-1-82). 
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(31) Sabotadores de que o ex-tenente coronel do exército -  japonês {-} Jisiji Kikowa 

{Jundi Kikkawa}, ultimamente, era visto com frequencia, nas pensões desta cpital(...) 

(Inquérito Policiall (1) Dossiê 10J-1-8) 

(32) ATENÇÃO: - O leigo pode fazer uma experiencia, misturando alcool com querozene 

e  esparramar num quarto fechado, notará então que em pouco  tempo desaparecerá o cheiro, 

mas adicionando menta o cheiro não desa  parecerá(...)    (Circular: Carta do Shindô-Renmei (2) 

Dossiê  10J-1-82) 

(33) (...)  Kono viria a ésta capital  para conferenciar  com um graduado membro da 

colonia que, pela sua cultura e inteligencia, estivesse em condições de traçar um plano 

com aquele fim. (Continuação do Inquérito Policial (2) Fls.3 Dossiê 10J-1-24) 

  

Há um caso que é categórico na exclusão de um acento previsto na regra. É o caso 

da palavra “Superintendencia” dos carimbos dos dossiês, o que torna a ideia de 

instabilidade gráfica bastante visível, já que se trata de um carimbo oficial (ex. 34) e 

também em ofícios (ex. 35).  

(34) [Carimbo da Superintendencia de Segurança | Politica e Social | “S.S.”... | 10J-1-51].   

(35) SUPERINTENDENCIA  DE SEGURANÇA POLITICA E SOCIAL | SERVIÇO 

SECRETO | SÃO PAULO | COMUNICADO. 

 

O Comunicado dois, dossiê 10J-1-46, emitido pela Superintendência de 

Segurança Política e Social deve ter sido escrito por um funcionário do Serviço Secreto, e 

não emprega corretamente a regra oficial dos acentos gráficos. O mesmo aconteceu com a 

Circular intitulada “Carta do Shindô-Renmei”, traduzida pelo Sr. Kumataro Sueyoshi, 

tradutor juramentado, que, supõe-se, tenha formação superior e domínio das regras de 

acentuação da língua portuguesa. Observou-se o uso variável de acentuação na  maioria 

dos dossiês. 
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Um fato interessante é que muitos dos acentos nos documentos revelavam-se 

correntes entre os usuários da língua escrita, mas não se localizou uma regra que desse 

respaldo a isso. Os exemplos seguintes ilustram seguinte caso:  

(36) (...) foi processado pelo Dr. Eduardo Saad, quando adjunto dêsse “SS”, rogo a 

gentileza de mandar informar á êste Cartório a residência declarada daquêle individuo(...) 

( Ofício: Carta (1) Dossiê 10J-1-34B-). 

(37) “JunJi Kikkawa é um dos principais indivíduos no inquerito policial feite nêste 

serviço sôbre atividades de uma siciedade terrorista. (...) (Laudo: Parecer (1) Dossiê 10J-1-

16). 

(38) A finalidade déssa organização éra a de compelir a colônia nipônica a abandonar a 

cultura de produtos considerados  uteis á industria bélica(...) (Inquérito Policial (2) Dossiê 

10J-1-26). 

(39) (...) as vitimas e indiciados éram sempre de nacionlidade japonêsa. (...) Tendo em 

mente éssa possibilidade, de terminados as adequadas investigações. (Inquérito Policial: 

(2) Fls.2  Dossiê 10J-1-25). 

(40) Por éssa ocasião ficou deliberado que Shizuka Kono viria a ésta capital para 

confirmar com um graduado membro da colônia que, (...) (Continuação do Inquérito 

Policial (2) Fls.3 Dossiê 10J-1-24) 

 

O acento circunflexo nos vocábulos paroxítonos, independentemente da vogal 

final, também  foi empregado nos documentos, entretanto de forma variável:  

(41) Dada a palavra ao indiciado Guiheizi Sshimanoe e perguntao si conhece a pessoa  do 

depoente, respondeu que sim e perguntado si  é verdade que  tem aconselhado ha outros 

japoneses a não plantar  hortelã,(...) (Auto de Reconhecimento e Acareação (1) Dossiê 

10J-1-59). 

(42) Os implicados nesse caso, todos japonêses, em suas  declarações, esclareceram que 

não podiam tolerar que seus patricios fornecessem aos inimigos do Japão produtos 

empregados na industria belica. (inserir o nome do doc. e nº do dossiê) 
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(43) ASSUNTO: Sociedade Japonesa, fundada com o fim de sabotar produção  de guerra. 

(Comunicado (2) Dossiê 10J-1-46). 

(44) Confórme comunicações verbais feitas a essa Chefia, foi formada nesta Capital uma 

sociedade japonêsa que visa unicamente sabotar toda e qualqueer produção de guerra. 

(Comunicado (2) Dossiê 10J-1-46). 

(45) Mais    de200.000   japoneses    que   estão   no   Brasil    só     pensam    para     gan-

|har   dinheiro   e    estão    fazendo    muito    mentól   de    ortelã     para      o    inimi-|go.   

Será    que    é     serviço   de   japoneses?   (Tradução do Dossiê 10B-6-6) 

(46) (...) que uma onda de terror, desencadeada  por alguns fanaticos, ameaçava reduzir a 

zéro  a cultura de hortelã ( da qual se extráe o mentol  ) e do bicho  da sêda. (Relatório –  

Dossiê 10J-1-17)  

(47) (...) Perguntado si são as mesmas pessoas que, em seu depoimento, afirma  que eram 

os distribuidores  de boletins incitando os japonezes a não plantarem hortelã ou cultivarem 

amoreiras para a criação  do bicho da seda,(...) (Auto de Reconhecimento e Acareação (2) 

Dossiê 10J-1-62) 

(48) (  ) ameaçava reduzir a zero a cultura de hortelã (da qual se extráe o mentol) e do 

bicho da sêda. (Inquérito Policial (2) Dossiê 10J-1-26) 

 
Esses exemplos não esgotam os casos identificados nos dossiês. Muitas outras 

palavras reforçam que o sistema ortográfico ainda não era utilizado por todos os 

escreventes do português naquela época. 

Quanto ao uso gráfico de letras para representar conceitos, também constata-se 

uma variação de usos, conforme demonstram os exemplos seguintes:  

(49) Em face do espôsto,  parece-me não ser possível o deferimento  da petição retra. 

(Serviço de Informação (1) Dossiê 10J-1-37 ). 

(50) Em face do exposto, representamos aos  M.M. Juizes do Egregio Tribunal de 

Segurança Nacional  (...) (Continuação do Inquérito Policial (2) Fls.7 Dossiê 10J-1-25). 

 
  
 O termo esposto no sentido de “adj. que está à mostra”, no Dicionário Escolar de 

Língua Portuguesa de Bueno (1969, p.527), está escrito com x e sem acento circunflexo 
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“exposto”, tal como Otake (1937,p.527) escreveu exposto na sua obra, Novo Diccionario 

Portuguez-Japonez. O mesmo acoteceu com os termos quasi, de vês que, paizes e cousas. 

(51) (...) quasi que se viram na dura contingencia de suspender suas atividades (Inquérito 

Policial (2) Dossiê 10J-1-20) 

(52) (...) de vês que as comunicações maritimas com o Oriente – onde se abasteciam – 

foram bruscamente cortadas. (Inquérito Policial (2) Dossiê 10J-1-20) 

(53) Nessa conjuntura, nós e outros paizes  aliados, desenvolvemos ao maximo a cultura 

de amoreiras e de hortelã pimenta (Inquérito Policial (2) Dossiê 10J-1-20) 

(54) (...) capazes  de grandes cousas contra os nossos interesses vitais. (Inquérito Policial 

(2) Dossiê 10J-1-20) 

(55) A ninguem, extranho ao meio, éra  dado saber que uma onda de terror, (...)  

(Inquérito Policial (2) Dossiê 10J-1-26) 

(56) (...) Ameaçava reduzir a zéro a cultura de hortelã ( da qual se extráe o mentol) e do 

bicho da sêda.. (Inquérito Policial (2) Dossiê 10J-1-26) 

 

Nota-se que a alternância “s” / “ z” constituía-se um problema para os usuários da 

língua escrita da época. 

(57) Ocupa-se o presente inquerito das atividade desenvolvidas neste Estado e no Paraná 

por  uma sociedade secreta composta de terroristas japonêses. (Inquérito Policial (1) 

Dossiê 10J-1-26) 

(58) A discreção peculiar aos japonezes, impedia-os de revelar o que ocorria seio da 

colônia. (Inquérito Policial (1) Dossiê 10J-1-26 ) 

(59) Certifico por ordem de Dr. Delegado de Ordem Política e Social que os termos de 

declarações e depoimentos de  SAKUO FUKUSHIMA é do teor seguinte: Aos três dias do 

mês de Julho(...)  (Certidão (1) Dossiê 10J-1-151) 

(60) Aos nove dias do mez de Outubro do ano de mil nove centos e quarenta e quatro, 

nesta cidade de São Paulo, nas depen  dencias do “Serviço Secreto” da Secretaria da 

Segurança Publica do Estado de São Paulo, (...)  (Auto de Reconhecimento e Acareação (2) 

Dossiê 10J-1-62). 
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 O sistema ortográfico de 1943 prevê, ainda, que os meses do ano devem ser 

grafados com letras minúsculas. Entretanto, verificou-se a escrita optativa da primeira letra 

em  maiúscula ou em minúscula nesses casos, como demonstra o exemplo a seguir: 

 

(61) Aos três dias do Mês de Julho de mil novecentos e quarenta e quatro, nesta cidade de 

Paraguassú (...) Dia 30 de Junho do corrente ano, apareceram em sua casa os japoneses 

(...) (Certidão (1) Dossiê 10J-1-151) 

(62) (...) O referido é verdade e dou fé. Paraguassú, 13 de Julho de 1944. (...) Dia 30 de 

junho, corrente ano,  o indiciado em companhia de (...) (Certidão (2) Verso do Dossiê 10J-

1-146) 

 

Como se pode notar, o período de produção dos documentos ainda revela-se um momento 

de instabilidade da norma ortográfica, provavelmente convivendo as formas assumidas 

como usuais e rotineiras em espaços de trabalho e as formas derivadas do Sistema 

Ortográfico de 1943. 

 
 
 
3.2.3.  Hifen 

 

No acordo ortográfico de 1943 (Bueno, 1969, p. 1389), há a seguinte explicação 

para o uso dos hífens: 

45. Só se ligam por hífen os elementos das palavras compostas em que 
se  mantém a noção da composição, isto é, os elementos das palavras  
compostas que mantêm a sua independência fonética, conservando cada 
um a sua própria acentuação, porém formando o conjunto perfeita    
unidade de sentido. 

  46. Dentro desse princípio, deve-se empregar o hífen nos seguintes 
casos: 

  1º - Nas palavras compostas em que os elementos, com a sua acentuação 
própria, não conservam, considerados isoladamente, a sua significação, 
mas o conjunto constitui uma unidade semântica: água-marinha, arco-
íris, galinha-d’água, couve-flor,(...) pára-choque, etc. 
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Poucos são os casos identificados que se aplicam a essa regra ortográfica. Ilustra o 

caso a grafia de paraquedas: 

(63) (...) parasse com a plantação de amoras para criar bicho da seda, porque esses 

produtos só dava lucro para o Brasil e auxiliava a Norte America a ganhar a guerra, porque 

a seda servia para a construção de aviões e de paraquedas, (...) (Certidão (1) Dossiê 10J-

1-151) 

 

A palavra paraquedas constante na Certidão (1) deveria ser escrita como duas 

unidades ligadas por hífen (pára-quedas). Um outro exemplo foi encontrado na ligação por 

hífen de duas palavras de categoriais gramaticais diferentes: 

(64) Uns, a contra-gosto porque tal cultura lhes proporcionava bons lucros; (...) (Inquérito 

Policial(2) Dossiê 10J-1-21) 

 

No caso das locuções, por não comporem uma unidade de sentido, o Acordo 

Ortográfico de 1943 (Bueno, 1969, p. 1389) prevê a não-utilização de hífen para ligar as 

palavras que as integram: “(...) não devem ser unidos por hífen seja qual fôr a categoria 

gramatical.Assim, escreve-se, V.G., vós outros (locução pronominal), a desoras (locução 

adverbial), a fim de (locução prepositiva), contanto que (locução conjuntiva),(...)”. 

Encontram-se nos documentos, no entanto, casos em que o hífen foi empregado, 

de forma variável, para ligar a expressão a fim de: 

(65) (...) pela autoridade foi determinado se procedesse a  uma acareação entre estes 

indiciados  e a Sakuo Fukushima, afim de serem confirmadas as declarações prestadas(...) 

(Auto de Reconhecimento e Acareação (2) Dossiê 10J-1-62) 

(66) (...) para...verificação...da ...identidade,...a-fim-de,...ser processado ... como... 

incurso ... na ... Lei ...de Segurança ...Nacional,...(...) (Folha de Antecedentes (1) Dossiê 

10J-1-85) 

(67) DADOS CRONOLÓGICOS DA PRISÃO  E DO PROCESSO  fim de ser processado.  
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(Folha de Antecedentes (2) Verso do dossiê 10J-1-87) 

 

Nota-se, também nos usos do hífen, uma alternância que ratifica a instabilidade do 

sistema ortográfico brasileiro, a despeito de sua adoção a partir de 1943. Isso demonstra 

que a mudança, mesmo artificial da língua, vale dizer a mudança gráfica, também depende 

de certa acomodação na sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  

 O propósito desta dissertação era estudar a história social da imigração japonesa 

em São Paulo, abordando aspectos sociais e linguísticos desse movimento. No que se 

refere ao aspecto social, voltar-se-ia o olhar para dossiês de investigação da polícia secreta 

paulista e para as formas de qualificação de japoneses gravadas nos variados documentos 

que compõem os dossiês. No que se refere ao aspecto linguístico, voltar-se-ia o olhar para 

a ortografia em uso em contraponto com a norma ortográfica de 1943, vigente no período 

da produção da documentação. 

 Sabe-se que a mudança linguística é gradual, mas tende-se a imaginar que a 

mudança ortográfica, de caráter quase sempre político, tenha um impacto mais abrupto e 

imediato na sociedade escrevente. O intuito, então, era observar se documentos oficiais 

poderiam refletir essa mudança pouco natural da língua.  

 Este trabalho contribui significativamente com o Projeto Temático “História do 

português paulista” em suas bases socioculturais, pois trata do contato dos imigrantes 

japoneses com brasileiros e das situações de desconfiança, crenças, culturas diversas, 

comportamentos, modos de agir e de tratar o outro nas situações descritas. São pistas 

valiosas para se reconstituir o panorama sociolinguístico da imigração japonesa em São 

Paulo. É relevante esclarecer, contudo, que não houve a preocupação com a temática 

sociolinguística neste trabalho, ficando apenas dados disponíveis para trabalhos futuros 

nessa direção. O que de fato há de substancial neste trabalho é a história social depreendida 

dos documentos originais resgatados do Arquivo do Estado de São Paulo. 

 Um outro objetivo desta dissertação era compor uma amostra de dados relevantes 

para o estudo do português de São Paulo. Para isso, planejou-se inicialmente a separação 



 182 
 

dos documentos por gênero discursivo, mas a surpresa de encontrar textos também 

redigidos em japonês fez com que se optasse por incluir, junto aos gêneros, as traduções de 

variados documentos, às vezes acompanhadas das imagens dos textos originais. Uma 

segunda, e não menor contribuição, é a seleção, organização e edição dos documentos 

desse período em gêneros diversos, que exigem uma gramática distinta e formas e usos 

sociais diversos. 

 Durante o estudo, notou-se que o tradutor nem sempre dominava bem a língua 

japonesa e a língua portuguesa, do mesmo modo que observou-se que nem sempre o 

escrivão, o delegado ou o profissional policial também tinham uma escrita estável em sua 

codificação. As alternâncias foram muitas e abriram um caminho para identificação de 

usos que poderiam representar o sistema ortográfico desenvolvido ao longo dos anos, 

aparte da oficialidade.  

 Ainda relativamente aos tradutores, verificou-se que nem sempre assumiam uma 

função neutra em seu papel de traduzir o japonês para o português. Em alguns casos, o 

tradutor não apresentava um produto coincidente com o documento em japonês, 

protegendo, assim, o investigado. Em outros casos, notou-se a interferência em serviços 

que não eram de sua alçada, como no momento de oitiva do depoente. Nesses poucos casos, 

o tradutor-intérprete prejudicou o investigado. 

 Um riquíssimo material que serve de fonte para o estudo da ortografia e do léxico 

da primeira metade do século XX, em situações diversas, é o que também está disponível 

aos pesquisadores a partir da publicação desta dissertação. Sendo o sistema ortográfico 

muito recente em relação à data de publicação dos documentos, é natural que uma 

instabilidade se revele e, ao mesmo tempo, soluções interessantes se apresentem na grafia 

desses documentos. Um dos aspectos lexicais interessantes é aquele que se refere às formas 

de qualificar o outro. Por meio da análise dessas formas, pode-se resgatar aspectos ligados 
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ao preconceito social, às inflexibilidades sociais derivadas de um período de grande 

xenofobia e nacionalismo exacerbado no mundo todo. 

 Embora os dossiês selecionados e analisados recubram um período de 1942 a 

1945, somando 394 dossiês, a amostragem reflete um recorte desse total. Editam-se, nesta 

dissertação, num sistema diplomático, 38 documentos, sendo dois exemplares de 19 

gêneros discursivos diferentes. 

 Espera-se que com a leitura dos documentos e da história social resgatada deles, o 

leitor tenha condições de compreender as razões por que grupos de imigrantes japoneses 

foram rotulados de shindô-renmei, terroristas, sabotadores, coração sujo, dentre outras 

qualificações por suas atitudes. Shindô-renmei remete a um grupo de japoneses 

nacionalistas, conhecidos como súditos do imperador. Suas atitudes e ações levaram-nos a 

ser chamados de fanáticos, porém, na realidade, eram intelectuais, que lideravam e 

mobilizavam forças sociais para sabotar a produção de itens que, no Brasil, poderiam ser 

exportados aos Estados Unidos, como base de sustentação da guerra, como fios para tecer 

pára-quedas (do bicho da seda) e matéria prima bélica (menta). Essas ações perduraram por 

todo período da Segunda Guerra Mundial, mas depois, acabada a guerra, esse grupo 

voltou-se contra outros japoneses que admitiam a derrota do Japão.  Coração sujo, por sua 

vez, remete aos descendentes de japoneses que, amigos de policiais, ajudavam a indiciar 

japoneses agricultores, que, nacionalistas, não admitiam a derrota do Japão para os Estados 

Unidos. 
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