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O objetivo deste manual é mostrar como pesquisar na base de dados digital dos 

documentos do acervo DEOPS/DCS/DOPS SANTOS, indicar o que é possível encontrar 

na base de dados e o que só é possível pesquisar presencialmente. 

Em grande parte da documentação deste acervo há uma conexão entre “fichas” e 

“documentos”. Desta forma, seja um prontuário ou uma pasta, possui uma ficha que 

remete a ele. O primeiro passo da pesquisa é, portanto, fazer a busca nas fichas. 

Os documentos do DEOPS não estão tratados e nem descritos arquivisticamente. 

 

Para pesquisar FICHAS: 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/deops_ficha 

Ou 

Para pesquisar DOCUMENTOS: 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/deops_documento 

 

1 – DISPONIBILIDADE DA DOCUMENTAÇÃO DO DEOPS NO SITE APESP 

 

SEGMENTO “FICHAS” DISPONÍVEL NO SITE 

FICHAS DISPONIBILIDADE 

Prontuários do DEOPS-SP  100% digitalizado 

Delegacia de Ordem Social (Fichas de OS)  100% digitalizado 

Delegacia de Ordem Política (Fichas de OP) 0% digitalizado 

Delegacia de Ordem Política e Social de 

Santos (DOPS SANTOS) –  
100% digitalizado 

Departamento de Comunicação Social (DCS)  100% digitalizado 

Arquivo Geral do DEOPS (Fichas AG) -  

Fichas NOMINAIS 
0% digitalizado 

Arquivo Geral do DEOPS – (Fichas AG) - 

Fichas TEMÁTICAS*  
100% digitado** 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/deops_ficha
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/deops_documento
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*Fichas Temáticas: toda ficha que não for estritamente nominal, ou seja, que não 

contenha única e exclusivamente o nome da pessoa. Ex: Carlos Lamarca, Rose Nogueira, 

Luiz Carlos Prestes, etc. Fichas temáticas têm nomes de acontecimentos (Congresso de 

Ibiúna, Invasão da PUC, Atentado à Bomba), lugares (Adamantina, Campos do Jordão, 

Osasco), instituições ou estabelecimentos de qualquer segmento (Universidade Federal 

de Santa Catarina, Mercadão Jujuba, Sindicato do Milho e da Soja do Estado de São 

Paulo, Prefeitura Municipal de Ourinhos), títulos de matérias jornalísticas, nomes de 

revistas, jornais, meios de comunicação, etc. Mesmo que uma ficha apresente o nome de 

uma pessoa  e se o nome estiver vinculado a uma segunda informação, ela será 

considerada temática. Ex: Material Apreendido no Aparelho de Eduardo Leite, Fundação 

Getúlio Vargas, Sequestro do Embaixador Alemão Von Holleben etc. 

**DIGITADO: as fichas tiveram as informações do seu conteúdo digitadas em uma base 

de dados, que foi migrada para o site. As fichas não foram digitalizadas e por isso não há 

opção no site para visualizá-las. Essas fichas podem ser solicitadas no Setor de Consultas 

da instituição, onde serão disponibilizadas por um técnico, pelo nome indicado para a 

pesquisa.  

SEGMENTO “DOCUMENTOS” DISPONÍVEL NO SITE 

DOCUMENTOS DISPONIBILIDADE NO SITE 

Prontuários do DEOPS-SP  0% digitalizado 

Delegacia de Ordem Social   90% digitalizado 

Delegacia de Ordem Política  0% digitalizado 

Delegacia de Ordem Política e Social de 

Santos (DOPS SANTOS)   
100% digitalizado 

Departamento de Comunicação Social (DCS)  0% digitalizado 

Arquivo Geral   0% digitalizado 
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Quando um documento ou ficha estiver digitalizado e disponível aparecerá a opção 

. Os documentos não disponíveis no site (que são a maioria) podem ser 

solicitados no Setor de Consultas do APESP. 

 

 

2 – PESQUISA NO SITE DO APESP 

 

Para pesquisar FICHAS: 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/deops_ficha 

OU 

Para pesquisar DOCUMENTOS: 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/deops_documento 

 

 

Para pesquisar fichas disponíveis no banco de dados, basta digitar o nome pesquisado 

ou o tema no campo Nome/Título. No campo Ficha, selecionando a opção “Todos” 

aparecerão todas as fichas disponíveis no banco de dados, referentes a pessoa ou tema 

pesquisado, que estão no site (Prontuários, Ordem Social, DCS etc.). Lembrando que 

NÃO aparecerão as fichas que não foram digitalizadas ou digitadas (OP e AG nominais) 

as quais deverão ser pedidas diretamente aos funcionários do Setor de Consultas.  

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/deops_ficha
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/deops_documento
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O campo Ficha pode ser modificado para pesquisar somente as fichas específicas (DOPS 

Santos, DCS, etc). Os campos Nomenclatura, Nº Pront. Delegacia e Nº de Ficha só 

serão utilizados por pesquisadores que já tenham essas informações e quiserem utilizar 

esses filtros, caso contrário, é só seguir a busca padrão (Ficha = Todos e Nome/Título = 

Digitar os termos de busca) 

A maioria das fichas do DEOPS-SP, DCS e DOPS Santos são remissivas, ou seja, 

funcionam como um índice para a documentação. Em algumas fichas a remissão é bem 

clara, em outras, é necessário consultar o catálogo daquela série para “traduzir” a 

referência em um código, conforme segue: 

1. Fichas de Prontuário DEOPS-SP 

No caso das fichas dos Prontuários do DEOPS-SP a referência é bem clara e aparece no 

campo “Prontuário Delegacia” (no exemplo, 110.385), significa que o prontuário pode 

ser solicitado no Setor de Consultas por meio deste número. O número que aparece em 

Prontuário Geral não serve para fazer a pesquisa. É preciso ficar atento ao verso da ficha 

porque podem haver referências do pesquisado em outros prontuários, os quais são 

citados no verso da ficha. 

 

(exemplo – frente da ficha) 
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(exemplo – verso da ficha) 

 

 

 

2. Fichas e Prontuários DOPS Santos 

A referência nesta ficha também é clara, o “P. 8652” no canto superior direito da ficha 

indica que o fichado tem um prontuário com esse número. Às vezes existem outras 

referências a outros prontuários em que o fichado é citado no decorrer da ficha. Essas 

referências podem aparecer tanto na frente como no verso da ficha. 
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Para pesquisar os prontuários do DOPS Santos, deve-se fazer o seguinte: anotar o 

número que consta na parte superior da ficha (ou em outras partes da ficha se houver), ir 

para o segmento Documentos 

(http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/deops_documento), selecionar 

“DOPS Santos” no campo Documento; digitar o número do prontuário que aparece na 

ficha no campo Prontuário e clicar em “Buscar”. 

 

 

3. Fichas do Departamento de Comunicação Social (DCS)                             

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/deops_documento
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Nesse tipo de ficha a referência é um código alfa numérico que fica entre parênteses no 

final de cada informação (13-E-0-181 onde: 13-E-0 é o número da pasta e 181 é o número 

do documento). Cada um desses códigos pode levar a uma pasta diferente e a um ou 

mais documentos dentro de uma determinada pasta. Para consultar as pastas, é preciso 

requisitá-las no Setor de Consultas do Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

 

 

4. Fichas e Documentos da Delegacia Especializada de Ordem Social (OS)  

 

 

Nestas fichas a remissão não é tão clara, já a localização das pastas no acervo ocorre por 

meio de uma numeração contida no catálogo do Arquivo Público do Estado de São Paulo, 
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que manteve a ordem original das pastas e a numeração corrente da pasta OS 0001 até 

a OS 2353.  

Desta forma, para saber qual a pasta de “OS” correspondente à pasta Ministério da 

Aeronáutica Nº 03 A doc. 20 é possível realizar a pesquisa de três formas:  

 

4.1 Catálogo em pdf  

Abrir o catálogo no formato pdf e clicar em “CTRL+F” para realizar a busca na pasta 

mencionada. 

 

 

Como se pode ver na imagem do catálogo acima, a pasta “Ministério da Aeronáutica – 

pasta 3A” descrita na ficha, é a pasta 244, ou seja: OS 0244. 
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Para localizar a OS 244: selecione “Delegacia de Ordem Social” no campo Documento; 

digite o número da OS no campo Nº de Pasta e clique em “Buscar”. 

 

 

Pronto! Apareceu a pasta Ministério da Aeronáutica – pasta 3A ou OS 0244. Agora 

basta clicar em “Visualizar Documento” para ter acesso à pasta digitalizada na íntegra. 

 

4.2 Segmento “DEOPS Documentos” Delegacia de Ordem Social 

Ao clicar na setinha para baixo do lado direito do campo “Nome/Título”, se abrirão todas 

as opções de pastas existentes da Delegacia de Ordem Social. Basta localizar o tema 

referente à pasta que foi indicado na ficha e selecioná-lo, posteriormente, no campo 

“Pastas”. Serão listadas as pastas do referido tema. 
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A única diferença desse método para a pesquisa no catálogo em PDF é que esse requer 

um pouquinho mais de familiaridade com a documentação, já que o nome de pasta que 

está descrito na ficha pode não ser exatamente igual ao que vai aparecer nas opções 

quando você clicar na setinha para baixo no campo “Nome/Título” (repare que na ficha 

está “Ministério da Aeronáutica”, mas essa pasta faz parte do tema “Dossiês Ministérios”).  

4.3 Segmento “DEOPS Documentos” Delegacia de Ordem Social / Palavras-chave 

Esta pesquisa pode ser realizada por palavras-chave escritas no catálogo da 

Delegacia de Ordem Social. As buscas são pesquisadas por palavras nos campos: 
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Nome/Título, Pastas e Referências. Após digitar a palavra chave, clicar em ENTER, e 

só depois realizar a busca. Funciona de forma parecida com a busca no catálogo em pdf. 

 

 

 

Lembrando que é possível pesquisar as pastas de OS no site, pois 90% estão disponíveis 

e em breve serão disponibilizadas em sua totalidade.  

Observações: 

 Quando aparecer nas fichas de OS a referência Pasta Própria, significa que é o 

Nome/Título da pasta “Prontuários” 

Escrever o texto na palavra chave, clicar no botão ENTER do teclado e após no BUSCAR 



ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
MANUAL PARA PESQUISAR A DOCUMENTAÇÃO DO DEOPS NO SITE DO APESP 

 

Página 14 de 17 

 

 

 

 Quando aparecer o carimbo do “Setor de Análise, Operações e Informações – SOI” 

nas fichas de OS, significa que são pastas deste Nome/Título, apesar desta 

referência não aparecer na ficha. 
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5. Fichas do Arquivo Geral do DEOPS-SP 

Como foi dito no começo deste manual, as Fichas Temáticas do Arquivo Geral foram 

apenas DIGITADAS no banco de dados, ou seja, não é possível visualizar as fichas em 

si, mas todo o conteúdo textual e referências foram digitados na íntegra. 
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- Selecione “Arquivo Geral” no campo Fichas (ou simplesmente mantenha a opção 

“Todos”, que as fichas do Arquivo Geral aparecerão em meio às demais fichas); 

- Insira o tema da pesquisa no campo Nome/Título (lembrando que estão disponíveis no 

site somente as fichas temáticas do Arquivo Geral) e clique em “Buscar”; 

- Em cada referência vai aparecer um código alfanumérico no campo “Documento Nº” 

(como é possível ver no exemplo: 20-C-44 23390 onde: 20-C-44 é o número da pasta e 

23390 é o número do documento); 

- Use a referência para pedir a pasta para um funcionário no Setor de Consultas. Grande 

parte destas pastas estão disponíveis em microfilme.  

Exemplo: 
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OBSERVAÇÕES 

 

 Para visualização das imagens digitalizadas é necessário realizar um cadastro no 

site do APESP e concordar com o Termo de Responsabilidade. Esse cadastro 

deverá ser realizado apenas uma vez, no momento em que for selecionada a 

visualização das imagens. Após a conclusão do cadastro, sempre que o 

pesquisador acessar uma imagem será solicitado o preenchimento do e-mail e da 

senha cadastrada. 

 

 Os nomes/títulos das fichas foram digitados fielmente ao texto, desta forma, pode 

haver diferenças na grafia ou variações para as mesmas pessoas, devido ao 

cadastro do antigo DEOPS. Ex. José Miller ou Jozé Miler. Desta forma, a pesquisa 

gera melhores resultados digitando o nome com as possíveis variações. 

As dúvidas remanescentes referentes à pesquisa na nossa base de dados podem ser 

sanadas através do e-mail deops@arquivoestado.sp.gov.br  ou no Setor de Consultas 

do APESP. 

Boa pesquisa! 

mailto:deops@arquivoestado.sp.gov.br

