AS CARTAS DE LUIZ CARLOS PRESTES QUE IRIAM A LEILÃO*

LAS CARTAS DE LUIZ CARLOS PRESTES QUE IRÍAN A SUBASTA

THE LETTERS OF LUIZ CARLOS PRESTES THAT WOULD GO TO AUCTION
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Resumo: No artigo são relatados os fatos relacionados com o aparecimento de mais de 300 cartas
dirigidas a Luiz Carlos Prestes que iriam a leilão em novembro de 2018. Após dois anos de diligências na
Justiça as cartas foram entregues a quem de direito: Anita Leocadia Prestes, filha de Luiz Carlos Prestes e
Olga Benário Prestes. São destacados aspectos marcantes da personalidade dos personagens envolvidos
nessa correspondência: Olga Benario Prestes, Leocadia Prestes, Ermelinda Felizardo, Lygia Prestes.
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Resumen: En el artículo se informan los hechos relacionados con la aparición de más de 300 cartas
dirigidas a Luiz Carlos Prestes que irían a subasta en noviembre de 2018. Después de dos años de
diligencia debida en la corte las cartas fueron entregadas a quienes tienen derecho: Anita Leocadia Prestes,
hija de Luiz Carlos Prestes y Olga Benário Prestes. Se destacan aspectos notables de la personalidad de
los personajes involucrados en esta correspondencia: Olga Benario Prestes, Leocadia Prestes, Ermelinda
Felizardo, Lygia Prestes.
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Abstract: In the article are reported the facts related to the appearance of more than 300 letters addressed
to Luiz Carlos Prestes that would go to auction in November 2018. After two years of due diligence in
court the letters were delivered to those who are entitled: Anita Leocadia Prestes, daughter of Luiz Carlos
Prestes and Olga Benário Prestes. Remarkable aspects of the personality of the characters involved in this
correspondence are highlighted: Olga Benario Prestes, Leocadia Prestes, Ermelinda Felizardo, Lygia
Prestes.
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Quem seria o depositário da correspondência que iria a leilão?
Em novembro de 2018 fui surpreendida pela notícia de um lote de mais de 300 cartas dirigidas a meu
pai, Luiz Carlos Prestes, que seriam leiloadas na casa de leilões da Sra. Soraia Cals, situada no Rio de Janeiro. O
lance mínimo seria de R$320.000,00. Eram cartas de Olga Benario Prestes, minha mãe, Leocadia Prestes, minha
avó, outros familiares e inclusive minhas, compradas em uma feira na Praça XV, no centro do Rio, pelo
comerciante Carlos Otávio Gouvêa Faria, conhecido como Cacá, segundo o qual as cartas teriam sido
encontradas por um catador de lixo nas ruas de Copacabana.
Era evidente que, na ausência do meu pai, essa correspondência deveria me ser entregue, uma vez que
sou a única herdeira de Prestes e Olga e o conteúdo das cartas da minha avó, que compõem a grande maioria
(escritas nos anos 1937-1943), constitui mais do que tudo a narrativa de episódios da minha infância por ela
relatados a meu pai, então prisioneiro político do governo Vargas. Entretanto, não fui procurada seja pelo
comerciante seja pela leiloeira, o que me levou a recorrer à Justiça. Meu direito à posse dessa correspondência foi
reconhecido em todas as instâncias do poder judiciário, inclusive no STF (Supremo Tribunal Federal), às quais o
referido comerciante impetrou recursos. Finalmente, em outubro de 2020, o lote de cartas me foi entregue.
Ainda em novembro de 2018, após a suspensão do leilão por liminar da Justiça, ao ter contato com
essa correspondência então sob a guarda da leiloeira, pude verificar que se tratava das cartas que meu pai, ao sair
da prisão em abril de 1945, levara para a sede central do então recém-legalizado PCB (Partido Comunista
Brasileiro), uma vez que ele não tinha residência própria e estava hospedado em casa de amigos. Essa
correspondência desaparecera devido à invasão policial perpetrada em 29/10/1945, dia do golpe de Estado que
depôs Getúlio Vargas, mas o alvo principal da repressão foram os comunistas, que tiveram suas sedes invadidas e
depredadas pela polícia e seus dirigentes presos ou obrigados a ingressar na clandestinidade. Havia também
cartas datadas até o início de 1947, revelando que estas últimas teriam sido apreendidas durante outra invasão
policial da sede do PCB, realizada quando da sua proibição, em maio de 1947, no Governo do gen. Dutra.
Nesse primeiro contato com a referida correspondência, pude observar que a mesma estava em
perfeito estado de conservação. A maioria das cartas encontrava-se nos seus respectivos envelopes, sem rasuras
nem vestígio de terem sido manuseadas. Inexistia, portanto, qualquer possibilidade de estarem no lixo, conforme
alegado pelo comerciante Cacá.
Surgia um mistério a ser desvendado. Se essas cartas foram apreendidas pela polícia, por qual
razão não estavam no arquivo do DOPS (Delegacia de Ordem Política e Social), cujo acervo se encontra
hoje no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ), onde há um número expressivo de cópias
de cartas, assim como algumas originais, recebidas por Prestes durante os nove anos que esteve preso nas
dependências da Polícia Política do então Distrito Federal? Quem teria sido durante todo esse tempo o
depositário dessa documentação, de caráter estritamente pessoal, mas, por pertencer a um personagem
histórico como Luiz Carlos Prestes, de indiscutível valor histórico?
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A jornalista Juliana Dal Piva, repórter do jornal O Globo, tomou conhecimento de outro conjunto
de documentos (que ela fotografou), recebido na mesma ocasião pelo comerciante Cacá. Não se sabe qual
destino foi dado por Cacá a essa documentação, cujas reproduções me foram cedidas pela jornalista.
Inúmeros papéis têm o cabeçalho da Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS) e estão assinados pelo
delegado Israel Souto ou a ele endereçados. Entre os documentos há uma carta de Leocadia Prestes, de
outubro de 1937, ao advogado Sobral Pinto, defensor ex-oficio de Prestes. A presença dessa carta parece
indicar que o proprietário desse acervo seria o mesmo do lote de cartas pertencentes a Prestes.
Ao mesmo tempo, há fotos do delegado Israel Souto, sendo que numa delas, de outubro de
1935, lê-se a dedicatória ao amigo Israel Souto de Filinto Müller, então chefe da Polícia do D.F. Dois dias
após a prisão de Prestes e Olga, em 7/3/1936, tanto O Globo quanto o Correio da Manhã noticiaram que o
então ministro da Justiça, Vicente Rao, visitara a chefatura de Polícia para cumprimentar Filinto Müller
pela operação que prendeu Prestes. Junto com ele neste momento estava Israel Souto, delegado especial e
diretor geral do Departamento de Publicidade e Estatística e secretário da chefia. 1
O inegável protagonismo do delegado Israel Souto é destacado por seu chefe Filinto Müller em
carta de junho de 1937 dirigida a Getúlio Vargas, então presidente da República, na qual afirmava que o
“perigo comunista” não estava afastado e informava:
Em proveitosa diligência, havia a Delegacia Especial, sob a proficiente direção do Dr. Israel
Souto, seu competente e esforçado Delegado, conseguido efetuar a prisão do comunista
Iguatemi Remos, membro destacado da Aliança Nacional Libertadora, e do secretáriado
regional do PC, Fuão Justino.2

Segundo Cacá, tudo indica que esses documentos eram de Israel Souto e acrescenta que, quando
adquiriu as cartas de Prestes, dois cartões que censuravam filmes estavam em cima delas e foram
comprados por outra pessoa pouco antes dele. Em 1944, Souto foi diretor de Cinema e Teatro do
Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), responsável pela censura. Mais uma indicação que Israel
Souto seria o proprietário de ambos os acervos de documentos.3 A pergunta que permanece: por que esse
delegado, que morreu em 19624, teve interesse em guardar a referida documentação sem lhe dar destino
algum, pois permanece visivelmente intocada? Por que não a depositou no arquivo do DOPS, como
deveria ter sido feito, uma vez apreendidos esses documentos pela Polícia?

Olga Benario Prestes, Leocadia Prestes, Ermelinda Felizardo, Lygia Prestes – as autoras dessa
correspondência, exemplos de determinação e coragem
Num total de 353 cartas existentes no lote que me foi entregue por decisão judicial, registrei 44
cartas de Olga (26 para Prestes e 18 para Leocadia e cunhadas), 169 de Leocadia (mãe de Prestes), 71 de
Lygia (irmã de Prestes), 10 de Ermelinda (avó de Prestes), 9 de Anita (filha pequena de Prestes). As
restantes, de outros parentes e alguns amigos.
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As cartas de Olga, minha mãe, foram escritas e remetidas da prisão, primeiro no Brasil, antes de
sua extradição em setembro de 1936, grávida de sete meses, para a Alemanha nazista e posteriormente da
prisão em Berlim, onde nasci, e dos campos de concentração para onde foi transferida após o meu resgate,
em janeiro de 1938, por Leocadia, minha avó paterna. A última carta recebida de Olga antes de ser
assassinada numa câmara de gás, em abril de 1942, está datada de novembro de 1941.
São 26 cartas de Olga para meu pai, sendo 10 de próprio punho e apenas uma inédita, de janeiro
de 1940 (Anexo II); as demais já foram publicadas em Anos Tormentosos e Olga Benario Prestes:
uma comunista nos arquivos da Gestapo5. As duas cartas de 1936, ainda da prisão aqui no Brasil,
foram publicadas em meu último livro6, faltando, contudo, uma parte da carta datada de 6/7/1936, que
não cheguei a fotografar quando em novembro de 2018 tive acesso ao lote de cartas em poder da leiloeira.
Volto a reproduzir agora a ambas (Anexo I). Há 28 cartas de Olga para Leocadia, sua sogra, e as cunhadas,
irmãs de Prestes, sendo apenas uma de próprio punho e inédita.7 Os documentos existentes no arquivo da
Gestapo confirmam a coragem e a determinação de Olga, que jamais capitulou frente aos seus algozes,
preferindo a morte a trair os companheiros de luta, condição que lhe fora imposta para ser libertada. Suas
cartas refletem o grande amor que dedicava a meu pai e a mim, mas ao mesmo tempo a coragem de
manter sempre, em quaisquer condições, as convicções revolucionárias que cultivou desde muito jovem.
Em seus depoimentos à Gestapo, afirmou mais de uma vez: “Se outros se tornaram traidores, eu jamais o
serei.”8
Entre as 169 cartas de Leocadia enviadas a meu pai, preso no Rio de Janeiro desde março de
1936, mas ao qual só permitiram corresponder-se com a família a partir de março de 1937, verifiquei
existirem 136 inéditas. Leocadia escreveu regularmente ao filho de março 1937 ao início de 1943, quando
muito doente veio a falecer em junho desse ano. Eram uma ou duas cartas por semana, redigidas de
próprio punho e imediatamente postas no correio; por essa razão, Lygia não pôde guardar os originais
nem tirar cópias.9
São cartas estritamente familiares, pois a censura a que eram submetidas na Polícia Central, antes
de serem entregues a Prestes, foi sempre extremamente rigorosa em relação a qualquer assunto que
pudesse ser considerado político. Cartas muito parecidas entre si e com aquelas reproduzidas em Anos
tormentosos, que refletem a monotonia da vida de Leocadia, marcada pela angústia da espera permanente de
cartas do filho, preso no Brasil, de Olga na Alemanha e das três filhas que haviam ficado na União
Soviética.10 Cartas reveladoras da coragem de Leocadia para enfrentar aqueles anos, que ela chamou de
“tormentosos”, e de disposição de luta por um futuro mais justo para toda a humanidade. Cartas marcadas
pela esperança em dias melhores e pela preocupação de infundir ânimo e coragem ao filho, condenado a
46 anos de prisão. (Anexo III) Cartas acompanhadas de listas de livros e revistas enviados a Prestes, os
quais viriam a desempenhar papel importante na sobrevivência do meu pai, mantido a maior parte do
tempo incomunicável durante os nove anos em que esteve preso.11
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As dez cartas inéditas de Ermelinda Felizardo, mãe de Leocadia, residente em Porto Alegre (RS),
escritas quando estava completando noventa anos de idade, também são reveladoras de coragem e
esperança num futuro melhor para todos, características herdadas por Leocadia e por ela transmitidas aos
seus cinco filhos. São cartas repletas de amor e de solidariedade ao neto querido. (Anexo IV)
Entre as 71 cartas de Lygia enviadas ao irmão, encontramos 12 inéditas, pois as demais estão
reproduzidas em Anos tormentosos. Da mesma maneira que a mãe e a avó, Lygia revela-se uma irmã amiga e
solidária, cuja dedicação à família não teria limites. Podemos dizer que foi um exemplo de amor filial e
fraterno, disposta a sacrificar-se para ajudar a mãe, o irmão e as irmãs. Na falta de Olga, foi minha segunda
mãe, dedicada e amiga. Suas cartas ao irmão, e sempre que possível à Olga, por vezes são verdadeiros
relatórios a meu respeito, a menina da qual minha avó e ela cuidavam com desvelo e a respeito da qual
meus pais queriam informações detalhadas.
A leitura das cartas de Olga, de Leocadia, de Ermelinda e de Lygia, assim como de duas cartas
de Clotilde e Eloiza ao irmão preso, incluídas nesse lote que iria a leilão, confirmam a determinação e a
coragem das mulheres da família Prestes – herança de que muito me orgulho, procurando divulgar e
cultivar. São exemplos a serem conhecidos e seguidos pelas novas gerações de mulheres brasileiras.
Da mesma maneira que doei o acervo documental do meu pai, que se encontrava em meu
poder, ao Arquivo Histórico da Unidade Multidisciplinar de Memória (UMMA) da Universidade Federal
de São Carlos (UMMA/UFSCar), assim que houver condições sanitárias para isso, farei o mesmo com o
conjunto de cartas de Prestes que iriam a leilão, pois a UMMA/UFSCar é uma instituição de reconhecida
seriedade no trato de arquivos históricos.
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