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4TóRI O  

Depois de longo e exaustivo trabalho que o la Distrito Naval 

vem desenvolvendo, desde a instauraçgo do primeiro Inquérito Poli-

cial Militar, em março de 1969, logrou este Encarregado, atingir a 

P.A.reçgo PLcima do PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO na forma comprovada 

e exposta no decorrer deste Relatório. 

Os detidos, comunistas militantes, de passado bastante conhe-

cidos dos setores responsáveis pela Segurança Nacional, tinham sob 

sua guarda farto material subversivo e orgânico do PARTIDO COMUNIS 

• 1 

A panfletagem subversiva, apreendida aos milhares e comprova-

da pelos Autos de Apreensão, és falhas 74 o 77. 79 a 80, 82 e 83, 

190, 192 a 1911, apensos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 11 era parte do ma 

terial do divulgação a ser distribuido amplamente em todo Territó-

rio Nacional, mostrando o firme propósito daqueles indiciados em 

ampliar cada vSz mais a extensa rede do subversão já existente. 

Face a decretqção do L'.o Institucional no 5, em 13 de dezem-

bro do 1968, diversas detenções foram efetuadas de Comunistas Ati-

vistas, pelas autoridades militares, permitindo reafirmar os prog-

nósticos da Marinha sebre as atividades subterrSneas do PARTIDO CO 

MUNISTA BRASILE1à0, que continua ameaçando e colocando em risco a 

Segurança Nacional. 

Durante o desenvolvimgnto das investigações em pauta, ainda 

referentes sabre as açoes contra-revolucionárias o/ou subversivas 

dos elementos anteriormente detidos, outros foram sendo identifica 

dos, localizados e implicados bSsicasente nas supra citadal ações. 

Com a crescente quantidade do documentos apreendidos e pes-

soas envolvidas Obviamente haveria um grand,  minoro de depoimentos 

inquiriçees do testemunhas e indiciados, em mimar° crescente tal / 

que dificultarid, não somente o bom andamento deste LPM, COEM a / 

própria analiso posterior das autoridades que devore° o:otunr o / 

l'„ra evitar então o tumultuamento do inquérito, procurando / 

TA BRASILEIRO que foi encontrado o apreendido. 



tecniza da procassualística, este Encarregado 

VC:. limitando o n;:mcro de indiciados prósos em cada IPM, desapen-
cando c rcatendo ao Exma. Sr. Comandante do 12  Distrito Naval, of 
autos c cepias do todos os documentos do interesse a um novo IPE, 

o que foi prov.:dencirdo pelo Sr. Escrivão Os fàlhas 363. Procurou 

tombem esto Encarregado na tentativa de não deixar que se avolu-

massa denasisdamente o inquérito, não juntar aos autos documentos 

o prova:, que no fossem imprescindíveis de serem encontradas no / 

corpo do Inquerito. 

:.asim, as provas materiais, de uma maneira geral foram apon 

sas aos autos. Do mssno modo, visando ainda a diminuição do volu-

me do material apensado, sempre que foi apreendido material ou da 

cur.ratos em quantidade suPorior à uma unidade, embora conste nos 

Autos do Apreensão a quantidade real, sómente foi feitn apensação 

de uma unidade. 

Buscando ainda facilitar a leitura dos autos, todos indici-

ados foram sublinhados a vermelho e teclas as testemunhas a azul. 

Inseriu-se tombem um índice dos indiciados às fólhas 364 a 371, / 
com todos os elementos necessários a sua perfeita localização nos 

autos bom como se foz c'nstar às fOlhas 372 a 404 as fotografias 

e outros elementos que possam facilitar a identificação o aualifl 

cação dos indiciados, tendo em vista que 55 entro elos so encon-

tram foragidos, principalmente os integrantes do Comité Contrai d 

Partido, que foram convocados por Edital do Intimação, publicado 

no Diário Oficial de 11/11/1970 à relha 358 e pelos jornais de ci 
ta ,s 

cula.,:Eo nas principris,:do Pais, fOlhas 266 a 269, comprovando-so 

desta forma mais uma voz a atuação daquóles indiciados na chamada 

vida clandestina em prol do PABTIDO COMUNISTA BRASILEIRO. Final-

mente às felpas 405 a 410, foi organizado um indico remissivo em 

soquoncia cronológica das diligencias realizadas no unl. 

2c2:-..ado os trabz.lhos dóstc Inquérito, ficou Ole consti-

tuido C.J 3 volumes o da 11 apensos, tendo-se desapensado 2 apen-

sos o remotidosao Exan2. Jr. Comandante do 12 Diatrito Naval, com 



oficio expositivo (fOlha 363). 

O grande número de depoimentos tomados, bom como o volumos 

material subversivo apreendido, vem permitindo a este Encarregado 

bem caracterizar por diversas vezes a ação subterriinea do PARTID 

COMLAISTA BJASILEIRO, que embora marginalizado oficialmente do no 

so moio político, continua de fato estruturado o atuante. Sendo o 

indiciados deste IPM, integrantes da cúpula do Partido, pertencen 

tem ao Comité Central e ao Comité Estadual da Guanabara, devido / 

ainda a grav.'.dada do problema acrescido da complexidade da estru 

re organica do Partido, na tentativa de possibilitar um melhor ju 

gamento da :Jeiiculosidade do crime que sistematicamente vem sendo 

cometito ..ontra a Segurança Nacional, este Encarregado viu-se na 

obrigação do fazer sinteticamente uma exposição sabre as ativida-

des do PARTIDO CMUNISTA BRASILEIEO. 

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO 

A subversão bàsicamente sempre foi e sempre sere uma cons- 

tante entre os homens. Ela existiu em todos os episedios da Histe-

ria e todas as gerações tiveram, tem e terão sua época de com ela 

conviver, desta ou daquela forma, dependendo da maior ou menor ia 

tensidade que o momento histórico exigir. Bla se manifesta sempre 

em terno das instituições po.Líticas, militares, sociais e econemi- 
, 	• cas de um determinado pais, procurando mine-las da base a cúpula, 

visando, muinto ao contrário que o aprimoramento, á sua destruição 

no momento oportuno. 

Verias são as Organizações de grupos subversivos atuantes 

em nosso pais, entretanto, este inquérito, concentrou-se apenas, / 

nas atividades políticas do PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO, visto se 

tratar, do uma organização politica esquerdista, das mais importas 

tos em todo o mundo, contando com uma es'rutura organica impressi2 

nanto, onda militam apreciável número de ativistas comunistas. 

O PARTIDO COMUNISTA BRASIJEIRO, conhecido, vulgarmente ps2 

lo nome do "PARTIDAO" e pelo fato de ser o mesmo filiado a Interna 

cional Comunista, mantem regular contatos com o Partido Comunista 



da União Soviética, o demais partidos comunistas dos países socia- 

listas. 

Em conscquUncia dessas ligações, o PCh alem do ser obriga 

do a participar, como o faz, de vários Encontros, Conferencias e 

Congressos do âmbito internacional, não semente na Unia Soviética 
I como cm outros países socialistas, ainda envia para Moscou o maior 

número possível de quadros dirigentes, a fim do se especializarem 

no Marxismo-Loninismo, participando de cursos de CapacitaçZo Polí- 

ica. 

O PartidSo, cano e chamado, ob2decendo as palabras do or-

dem da Internacional comunistas, continua adotando uma linha polí 

tica pacifica, contrária ao radicalismo, sondo todavia, de maior 

poriculosidado, visto pregar " que para se chegar ao poder Consti-

tucional da República,;  sOmente poderá ser a long' prazo e com a / 

comunicação das massas operárias, estudantis, intelectuais, o Clo-

ro e o povo em geral". 

A Movimentação do Partido Comunista Brasileiro, conforme 

,segue abaixa, bom demonstra a importância de sua estrutura orgâni-

ca: 
" O Partido Comunista Brasileiro, exerce suas atividades 

partidárias atravjs do um Programa Político e em obediência ao qu 

determina os sous Estatutos. 

Os Organismos superiores do Partido, são os se- 

guintos: 

	

I 	CONGRESSO 

II CONFERÊNCIA 

	

III 	COMITÊ, CENTRAL 

	

IV 	COMITÊS REGIONAIS 

	

V 	COMITÊS TERRITORIAIS 

	

VI 	COMITÊS MUNICIPAIS 

	

VII 	COMITÊS DE ZONAS 

	

VIII 	COMITÊS DISTRITAIS 

O Conjrosso do Partido, reune-se ordinariamente de três 



em tres.anos convocado polo ComitS Central, para discu-

tir e aprovar os Informes do CC, rever e modificar o / 

Programa e Estatutos; determinar a linha titica e elege 

os componentes do ComitO Central, e as resoluções do / 

Congressc serão obedecidas por todo o /rido. 

. O Comitê Central e • o Organismo maximo do Partido 

eleito pelo Congresso e constitutdo do militantes, que 

tenham pelo menos, cinco anos consecutivos de ativida-

des partidc:rias. 

O Comitê Central aplica as "resoluções" do Congroi 

so e dirige tida a atividade do Partido, zelando pela 

fiel observancia do Programa o dos Estatutos, fixando / 

o namoro de membros dos Ortanismos Dirigentes, bom como 

informa regularmente sabre atividades às organizações / 

do Partido. 

O Comitê Central, elege em sou seio, uma Comissão 

Executiva e um Secretariado. liste Ultimo encarrega-se / 

dos trabalhos diários do Partido, de acordo com as res• 

luções da Comissão Executiva, 

São criados ainda, várias Comissões Auxiliares, 

com funções especificas, subordinadas diretamente ao â 

cratarlado, assim constituidas: 

Comissão de Organização 

Comissão de Agitação e Propaganda 

Comissão de Nassa 

Comissão de Campo 

Comissão Sindical 

Comissão de Nslações Exteriores 

Comissão de Assuntos Militares 

Comissão de Educação 

Comissão Juvenil 

Comissão de Finanças 

A Comissão de Ormanizacão, se encarrega do func 



-namento Las Organizações Partidárias, Elaboraçõo da Es-

trutura, Concentração da atividade do Partido, distri-

bui,zão de quadros, contreleda atividade do Partido, re! 
2mento e segurança. 

A Comissão de ARL.tag'n e Prona,!.anda,  planifica, 
em obodiencia a politica de concentração. Comicios, / 
aze.; ptiblivos, faixas, cartazes, boletins, volantes, / 
Jornais o Palavras de Ordens. 

A Comissão de Massa,  trata da planificação para 
atividades do Partido, no seio daa Organizações de Mas- 
sa . 	AssociaçOos do Bairros, Morado 'es do Favelas, oc 
odados Recreativas e Culturais, Clubes Esportivos, Assei 
ciação do Mulheres, do Jovens e Populares. 

A Comissõe de Carmo,  se encarrega das at' 	,der: 

do Partido, no seio dos trabalhadores do Campo, 0.:Incl 
palmente, nas ligas Camponesas e Associações de 'avra- 
eares, bem comi), nos Sindicatos Rurais. 	• 

A Comissão Sindical,  trata das atividades do Par 

tido, no seio das Entidades Sindicais, principalmente, 
nas ConroderaçOos, Federações e Entidades de caráter / 

ilegal como CGT, PUA, CPOS, o etc. 
A Comissão do Rolnot5oo Exteriores,  através desta 

Comissão, é L:antida correspondendia com todos os Parti-

dos Comunistas do Mundo, especialmente com o Partido 
munista da União SoviOtica. 

A Comissão de Asuntnn Militare:,  trata-se de 

das 	iMportantes ComissOes, pois a mesma tem por / 

funçõo, planificar as atividades do Partido, no seio / 
das Ferças Armadas, inclusivo, Policias Civis e Milita-

res. 
A Comi..,  de Educarão,  so oncarrega do planifi 

Co: ,anferencias, Palestras e Cursos de Capacitação Po- 

lítica. 



A Comiss;;o 'Juvenil, planifica as atividades 

do Partido no seio da classe estudantil, mantendo conta 

tos com os Movimentos Comunistas Juvenis de todo o mun-

do, do acSrdo com as instruções da Comissão Exocutiva. 

A Comissão de E?.nanus,  tom por incumbência 

do controlar as atividades financeiras o econômicas das 

empresas do Partido, planificar os moios para coleta de 

finanças, promover qualquer transação comorcial, que / 

wJtmha lucros, que venham beneficiar o Partido, se on 

carrega ainda, de formar círculos do amigos que som co 

promissos de natureza política, contribuem financeira-

mente para o l'artido. Esta Comissão, fornece ao Comité 

Central, toda vez que se faz necessária, um balancete 

referente ao movimento financeiro Patrimonial do Partid 

O Comitê Central, orienta e controla a impre 

sa do partido, nomeia e substitui os responstveis pelos 

Orgaiis contrais de divulgação. Ainda designa os condida 

tos do Partido aos cargos eletivos federais em todo o 

pais e decide sObre aslistas do candidatos apresentados 

para Cargos Eletivos Estaduais e Municipais, pelos Coml 

tOs Regionais, Territoriais e de Zonas. 

O ComitO Central ao convocar um Congresso, 

elabora os documentos necessários a serem discutidos dy 

ranto o conclavo- informe político, Teses, Normas, etc 

Os documentos para discussão num Congresso, 

primeiramente terão que ser aprovados numa reunião do / 

Comités Central, para que os mesmos, sejam baixados ás / 

Organizações de Bases, através dos Organismos Intormedl 

Érios, que apreciarão esses documerins e os aprovarão, -
para em seguida, escolherem os Delegados Representantes 

das Bases, a fim de participarem de uma ConferOncia do/ 

Organismo imediatamente Superior, (Comitês Distritais , 
Comitês do Zonas, ComitSs de Empresas, Comités de Cato, 



-orier. Profissionais, Comitês Femininos, Comitês Estu - 

EsUldnntis e Comitês Municipais), com a mesma finalida 

de, cujas reuniões se processarão ate a Conferencia Re-

_,a1 ou Territorial, quando então, alem da aprovação/ 

aos referidos documentos, serão escolhidos os Delegados 

Regionais ou Territoriais, que participarão do Congres-

50. 

A Conferencia Nacional do Part-_,, 	conv 

cada pelo Comitê Centra: no período entre dois Congres- 

sos, sempre que o referido Comité , julgue necessário - 

discUtir determinados problemas políticos do Partido. 

A Conferencia Nacional e constituida per -

Delegados elaitos pelos Comités Regionais ou Territori, 

ais, segundo as normas que o C:omite Central estabelecer 

As Resoluções da Conferencia Nacional, pa- 

ra que sejam validas e obrigatórias para todo o Partido, 

devem ser ratificadas polo Comite Central. 

Em casos excepcionais, quando o Congresso/ 

njo pudor reunir-se, a Conferencia Nacional poderá to 

decide-os. 

O Organismo Superior da Organização do Par 

tido na Região ou Territerio, e a Conferencia Regional/ 

que e constituida de acerdo com as normas quo o Comi-

te Central estabelecer, os Delegados eleitos nas Confe-

rencias Distritais, de Emprazas, de Categorias Profissli  

onais, do Intelectuais, de Mulheres, do Estudantes, de 

Zonas, Municipais e Assembleias de Organização de Base. 

O Comité Regional, eleito pela Conferencia 

Regional, dirige a atividade de tedas as Organizações 

do Partido e::.stente no território sob sua jurisdição. 

O Comitê Regional, elege em seu seio um 

cret::.ríado, composto do troas a cinco membros para cui - 

;:e2 	traLe 	diário de eireção e controlar o cumpri- 



mento das "Resoluções" do Partido, bem como cria as Co- /' 

missões Auxiliares semelhantes as do Comité Central,ez 

cato as Comissões do Relações Exteriores e do Assuntos 

Militaes, com funções especificas, subordinadas dire-

tamente ao Secretariado. 

Os órgãos de Imprensa do Partido, nas Re-

giões em Territórios, são administrados diretamente p2 

los Comitês Regionais ou Territoriais, principalmente / 

no que se refere as nomeações dos responsveis. 

Destaca-se dentre os Organismos Superiores, 

o Comité Regional Marítimo, com funções identicas aos / 

demais Comites, desenvolvendo suas atividades, excluas? 

vamento no seio dos trabalhadores da Orla Marítima. 

Para coordenar as atividades do Partido o 

tidas as Organizações de Massas - Sindicatos, FederaçO s, 

Confederações, órgãos Legislativos, Associações de hal 

ros, Entidades Estudantis, Entidades Culturais, Coope-

rativas, Clubes Esportivos, Sociedades Recreativas e -

Populares - onde haja no mínimo três membros do Parti-

do, são criadas "Frações" do Partido que passarão a d2, 

senvolvor suas atividades, através de um Secretariado/ 

designado polo Comitê que as dirige ou eleitos entre oS 

integrantes das funções. 

O Comitê Contrai, portanto, atreves dos / 

Comitês Regionais, Territoriais, e o Comite Metropoli-

tano, este Ultimo sediado na Capital Federal (Brasilia 

dirige os destinos do Partido Comunista, em todo o ter 

ritOrio Brasileiro". 

Estas Organizações Superiores, que representam uma poderosa 

máquina política, são dirigidas por um Tiequeno número de ".Znadros 

funcion.lrios do Partido, que se otu. _m exclusivamente no desenpea 

ho das funções partidárias, não exercendo qualquer outra profissã, 

que lhes permita obter o necessário para a manutenção dos seus fa1  



Dirir_sc::tos 	rafer:.dos, ainda se, locomovem 

Partido, inclusive para o Ex- 

s c.jceivo c o participara.:.. de, .-unic3s da Internacio 

pri:,e4,slenta na UniS:o Bovitica, quando ali com-

inra prestarem cantas das atividades do PARTIDO COMUNISTA 

Cs:. os grjfico3 dcnonstrativos ac&I anexos, das Organizar,. 

.Jges do Cos.:it.; Central, .o  do Comitê Estadual de Guanabara, bem .sc) 

o crze .epre:-..enta.para o Brasil, esta. maquina politi 
- 1 e 2. 

que a estrutura do Partido, comunica 

.:::, dentre .=o organizaçges, através de "assistentes cíli  

Hscdos", .:,:acionad=snte, partindo do Comitê Central, Comitês 

..:2ritoríaís, Comitês Municipais, Comitês de Zonas e fl 

n -1117.ente,..".rjar.ízaçges do Bases. 

Tendo om vista o resultado do Movimento Revolucionário d 

Le l SL, o PARTIDO COnUMISTA BIUSILEIRO, que na época, a su 

!Dire2ão Nacional, assegurava a massa do Partido, sua participação 

no Govrno de então, resultou no surgimento de una crise interna 

em consoziu::Icia, passou todo o partido a exercer novas ativida 

o polLtic.., na clandestinidade. 

Os cou.::onentes do Comitg Central, não esperavam que o es 

montado polo senhor JOGO GOULART, se desmoronasse 

haja visto que o Partido, analisava a situação p 

época;  CO20 favorvel as esquerdas, principalmente no 

capo 	core,:ão de fOrç&s, pois o partido caminhava acelerada- 

::ente c co;s)lviável xito, visanc. e formação de uma "Frente 

de Lut:." 	 instrumento que serviria, como base polt.1 

.-.2.cdr o pc,: .2 da 	 d=ota, foi a 

.,voluçÃo 	=ço dc 	.apanhou o PCB 

,:sand a _mal._.. 	do VI CH 



GRESSO, atraves do qual iria debater uma possívol nova posição p2. 

litica. 

A dorrota sarida. influiu internamente no solo do Par 

tido, principalmente, em alguns quadros da Direçgo Central que,in 

fluenciados, Ora pelas diretrizes políticas do CUBA, Ora pela CHI 

NEZA, o ate por noVosflovimentos de Libertação Nacional", que se/ 

desenvolvia na América Latina, árica e Sudeste Asiático, passaram 

a desencadear uma campanha divergente interna. 

Zm consequência, criou-se dentro do próprio partido, a 

chamada "Corrente Revolucionária", e certo tempo depois, com os -

esforços empregados pelos componentes do grupo, formou-se uma dia 

sidencia bem apreciável, que passaram a desenvolver no seio do -

PCB, um debate de opiniões no conjunto dos seus quadros dirigem -

tos, a adotar uma nova orientaçgo política. 

Foco o perigo que representava certas açOes isoladas , 

do alguns membros da Direçgo Nacional, o Secretário-Geral do Part 

do Sr. LUIZ CARLOS PRESTES, passou para o terreno da contra-ofens. 

va, orientando toda a máquina partidária; "os deveres para com o  

Partido". Tanto assim, que os maio do 1964, o Sr. LUIZ CARLOS 1221.,  

TES, divulgou um "MANIFESTO" dirigido "Aos Trabalhadores e a NacEI 

Brasileira", através do qual, em sou ultimo item, conclamava os 

comunistas nos seguintes termos : ANEXO - 3. 
"Companheiros o Companheiras: 

SObre os ombros dos comunistas recai agora grande lespon 

.sabilidade. N'este momento grave da vida do Pais, adquire 

import:nela ainda maior o papel da vanguarda recolucion 

ria da classe operária. Cada comunista tem o dever de / 

manter-se em sou posto de honra junto as massas, nas fa-

bricas, fazendas, ra o escolas e quartéis, nos bairros e 

ruas. Organizemos o povo para resistir o lutar contra a 

diz,:dwz, por todas as formas, dSsde os protestos mais / 

olcm;ntz,roz r.1: os cs:lícios, as rAnifestaçOes de rua e a 

.ássas. narchemes a frente dos trabalha- 



d9rao o..eu- 	• 	.; 	 aaas c=ponases ca luta contra 

9 	 te'2.o e poio brasileiro na resistância 

Jarrota dos golpistas abrirá caminho pa 

o 1:a•.a9lui7o Erooileira,• poro a liberta-

nosao Pais dc docinio do imperialismo, do 

a da reoçãJ. 

sa,:an.:0 c luta do massas para derrotar a 

ra9c:.enris". 

9Jjuint -do de 1965, conseuiu ainda o Sr. LUIZ 

-, acua . :ela priaoira tez o Comitê Central, os o 

..9,-,-9ludlonrio 	1964, p fim de analisar a situação po 

:9 1-ads, o tocar 	mod1das de natureza interna, que 

99 	 L:.5s os debutes do prazo, nessa reunigo, foi 

a.-_ogo -a a ":.:30I_Ucj:ü P31-fTI2A". 

o :)oca=nto em rareacncia, faz uca analise da situação poli-

intwncional o n9cianal, para em seguida, conclamar tos os 

o ce:•ra?cm fileiras numa campanha salda e de massas, 

o gov::;rno IT.t:.torial, que havia se instalado no Brasil, re 

d, áevolução da aarço de 1964. 

r.sse docunesto, verificava-se a preocupação do Comité 

_ 	colocar em ::ris.eíro plano, como diretriz, a necessida 

da icvou adiante aprofundando o processo auto-crítico,  para qu 

co:•9, ado do ilcne ,:cito e realização do VI Congresso. Em ai-

docuento, abaixo transcrito, nota-se qual 

onol dc Partido, foco o movImento revo 

d J:cnvolviaa:to da luta contra a ditadura, devemos 

lo .iariada, formas. Cabe aos comnistas 

daa massas o encorajoa.  a 

favoreçam a retomado da 

ovo ser utilizadas 

_ 	se.si cuo isto se rej.u2s 

Lam=--n 

4. 



ser estimuladas a não aceitar as restrições da ditadura 
aos seus direitos de reunião, de greve, do manifesta - 
çães públicas, de proPnganda, etc. O ascerso das lutas 

poderá levar a choques violentos com a reação, 1nclusi1 

ve a choques armados. É dever do partido preparar-se 
preparar-as massas para tais eventialidades. 

O esforço principal dos comunistas devo coo 

ccntrar-sc na intensificação do trabalho entro as mas 

mas, na defesa e fortalecimento de suas organizações 
na organização e desencadeamento das lutas pelos seus 

direitos e reivindicações. 
Seja. qual for a forma que a luta contra a dj, 

tadura venha assumir, a ação das massas constituirá se 

pre o fator decisivo, capaz do assegurar o avanço do p 
cesso político de acOrdo com os interOssea do povo. É 
através da ação que o povo ganhará confiança em suas 
próprias fOrças. Através da ação j sempre possível al 

cançar exitos parcijis, por pior que seja a reação, 

xitos que ajudarão a encorajar as próprias massas a re 

forçar suas organiza,7)es, estreitar sua unidade e avara 

vzr pura ações cada vez mais 
munistas saber colocar-se no 

massas, para levj-las a ação 

ções políticas de vanguarda. 
A fim de ganhar as 

vigorosas. É dever dos co 
nível de compreensão das 

e ganhá-las para as posi 

massas para a ação, o in- 

dispensgvel saber levantar as reivindicações mais sen-
tidas de cada setor da população. Devamos intensificar 

as lutas pela revogação do Ato institucional, a anula-
ção dos atentados aos direitos individuais resultantes 

do sua aplicação, pela libertação dos prOsos políticos 

• solidariedade para os Sindicatos de Trabalhadores,En 

tídojes Estudw1t2 e domai.; organizações populares;coa 
▪ o tcr:c.• cultura:_, pela liberdade de czçtedra. 



z;s 

da C.-

as vr:- 
. 	 " 

 
s-us 

C 	 'CO Cd ovenv,..alidado da subst_ 
,jo 	p.ocurendo o e. ror. ser trilhado 

r.e.ê:•,.3.3cc es objcivos de. cada ur.. Como ropresen 

deve.:os apresentar r.ossa pro' -  

visão e:.,ties, sauacz.:ndo ean'rur para ala as fOrças/ 

Cl...Z....! intensificam a luta pe- 

.:. 	a e cor.:jul.:ta c:c um Clo,.--:rno representativo/ 

as comunistas coso/ 

u:e 	nacionalista e 
e levz...r adiante as rafar 

• '2--  o nosso povo dos cbjazi- 
1.. 	cor, essa 

colocam;.; frente das 

o 	suo ccuz 	solução dos 

a seç.she= para que o prolat: 

•' ---.cato do sua unidade o 
doL'c,s do caLpo,pas 

-..rocess.:, 

• . 

• ro”.‘oz; 
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de surpAsa pelo desfecho dos acontecimentos e despr-1 

parados não apenas para enfrente-los, como tambempa 

ra prosseguir com segurança e eficiência em nossa atl 

vidade nas novas condições criadas no pais. Revelou-

se falsa a confiança depositada no dispositivo milita 

de Goulart. Tamisem falsa. era a perspectiva, que então 

apresentávamos ao P. e as massas, de uma vitória Saci 

e imediatq. Nossas ilusoãs de classe, nosso roboquis-

mo em relação ao setor da burguesia nacional que esta 

va no_poder, tornaram-so evidentes. Cabe-mos analisar 

o processo qui nos levou a semelhante situação. 	7, //
• 

Com a vitória do golpe mililár e a implanta-

ção da .ditadura reacionária e .entreguista, nosso P. / 

enfrenta uma nova situação e novos problemas. As tare 

fas da sua construção sob todos os aspectos, assumem 

a importância decisiva. Devemos dedicar maiores esfor 

ços à recuperação das 001313 e a criação de novas, prin 

cipalmente nas empresas, fazendas e escolas e seu for 

talecimento político e orgânico, capacitando-as a cu: 

prirem suas posadas tarefas. 

indispensevel que todo P. adquira a convi 

ação de que cabe aos comunistas um papel de vanguarda 

na luta para derrotar a ditadura, o que exige espíri-

to revolucionerio, desprendimento e capacidade de sa-

crificio. Se devemos combater o aventureirismo, a pre 

na pequeno burguesa, precisamos compreender também /-

que a inércia política não e menos prejudicial a caus 

da revolução. Nas condiçOes atuais, só cumpriremos n 

só dever se formos capazes de fazer de nosso P. a fiir 

ça organizadora e diria-ate do movimento pela conquis 

ta das liberdades democzà.ticas. Isto requer de cada / 

=tante grande sentido de responsabilidado o não me 

c=bdtividade". 

  

  



:.inala em dezembro Co 1965, a Comissão Executiva do Comitê / 

Central, divul 	"::ota Interna" para tOdo o partido, na qual 

H7olta a atacar o govrne do Marech)1 CASTELO BRANCO, principal-

1 mente, com referZncias a promulgaçgo do Ato Institucional no 2 - 

Ando - 5. 

A divull;açdo do "M.d4IFEJTO" de maio de 1964, o a "Rosoluçgo / 

?olitica" de maio do 1965, inclusivo, uma "Nota Interna" da Comia 

sao I:xacutiva do Camit:.; Central, datada de, dezembro do 1965, acima 

I refia, a cir.sijincia interna tomou corpo, obrigando o Comitê / 

Central a convocar.  o VI Congresso do Partido, um ano depois- 1966, 

para sua realização cm dezembro de .1967, baixando as "NORMAS" e a J 

"TLJES" para o conclave, visando com isso a Direção Central, a mn 

nutençdo da unidade partidria; apreciar e debater a situação poli 

tica - Nacional e Internaci,nal, para traçar novas diretrizes poli, 

tica s. 

No mês Co junho do 1966, volta o Comitê Central a prorover / 

uma outra reunido, a fim do apreciar e debater a situação 

do momento. Não doixaram.os integr9ites do Comito"Central, nessa! 

oportunidade de criticarem severamente o Regime Constitucional Sr 

siloiro, principalmente, sua Excolencia o Presidente da República. 

Ainda nassa oportunidade, havia cogitações, entre vários gra 

pos políticos anti-revolucionários, para formação de uma "Pronto 

Popular" contra o Governo Revolucionjrio, O Comitê Central ontgo 

decidiu baixar una nova "Resolução Pc.litica", orientando os ente.' 

dimentos com as diversas forças do oposiçâo,.para formação de uma 

"Frente, incluido os seguintes pontos básicos: Anexo - 6. 
Revogaçgo de todos os atos da ditadura, que 

restringem ou anulam as liberdades democr- 
. 

tina o lesam os interesses nacionais. Ros 

tabolocimentos dcs direitos dos trabalhado-

res violados ou rovo;:::doz rola ditadura. Li 

bertação dos presas pol.Licos e anistia geral. 

b) Ampla garantia do liberdade Co palavra, de 

•• 

(I a ) 



h
a Central , diante do ajravamento da situação interna, divulga - 

aml outra "nota Politica", com o mesmo linguajar de semire - crIti 

.ass ao jov'erno revolucionário. Contudo, passa a orientar a massa d 

partido, pricipalmente, no que diz respeito a chamada "Fronte Am - 

H1a". Em alguns trechos da "Nota", verifica-se que a direçtio do - 

;C3, estaria de acordo, desde que nos entendimentos políticos, Sol 

•:,:n os pontos básicos da "Resolução Politica", conforme passamos a 

oscrover; LI:EXO - 7. 
"As atividades dc um setor cada vez mais numerosI 

do Clero, que participa de ações contra a dita-

du2‘a, ._.,si:: cozo a posiçgo dos Bispos do Norden 

_.::. :::21Ccr C'.2.% a frente, revelam as 

C.::,:r:incs a;:iztentes entra o polf.tica da ui-

. 02_C= 0 sezuía:1 ,e-la 'la suis a - 

Ce cjtedra o dc criação artistica, 

dcz direitos Co reunião o de associação, do /1 

forro e atw.çZo dos partidos polrticos, inl 

alusivo o Partido Comunista, assejurado o su-i 

frs"jio universal, direto e secreto, pura to-

dos os miare:: e.a 18 anos. 

Política econômico-financeira do desenvolvi - 

zentn indopendente da economia naçional, do -

combate ás causas estruturais da inflação o -

do carostia, de elevação do nível do vida das 

	 trnbslhadoras e populares, de defesa / 

dos riquezas do país o da industria nacional. 

_ d) Politica externa de afirmação da soberania na-

cional, pela auto determinação dos povos e con 

tra a intervenção na vida interna de qualquer 

povo, pelo desenvolvimento dos relações econj 

micos e culturais com todos os países, em de-

fesa da paz mundial. 

outubro do mesmo ano - 1966, a Comissão Executiva do Coral 



van;:da entro a política da ditadura o a orientaçgo se- 

guida pela ala mais avançada da Igreja. Abrem-se, azsi
1 , maiores possibilidades para o uni,aide do ação com os sa 

cerdotes e lidere:, católicos e com os setores da popu-
lação por Sies influenciados., 

Os.entendimentos Fera a organização de uma dona 
::.irada " frente ampla", surgidos da aproximação de Cor 

los Lacerda - com os presidentes Kubistchek o Goulart, 
ajo decorrencias da amplitude Á alcançada Fulas l'',2-

ças que so opSem a ditadura. Trata-se sem dúvida, de 

fato político positivo..0 futuro da iniciativa dependa 
:a, todavia, da contribaiçao que for capaz do trazor a 

luta contra a ditadurr pelas liberdades domocrEUicas 

o pelos roeis interOsses do povo Brasileiro. 
Cs comunistas insistem na necessidade do que os 

entendimentcs políticos entro as fSr;as que se opSem a 
ditadura e contra ela lutam, levem a formulaçâo de uma 
plataforma unitária que contenha os objetivos comuns. 
Na resolução política aprovada em junho do corrente an 

pelo ComitS Central de nosso Partido, apreserianes, para 
a base desses entendimentos, as questas que, a nosso 

juiso, devem constar da referida plataforma". 

Por outro lado ainda em dezembro do 1966, a Comissão Executiva 

do ComitO Central, rosolveu desencadear uma campanha especifica, 

contra o GovSrno iievolucionjrio do Brasil, com denúncias do torta 
rus e mortos do prSsos políticos. Para tanto, °Uberaram um doeu-

monto intitulado - A SOLIDARIEDADE E A SUA IMPORTUCIA PóLITICA . 

Anexo - 8. 
O docum‘alto em referencia, em seu conteúdo, constitui do um lc 

vantamento estatístico de pr'e'sos políticos e de Inquéritos Policl 

ais Militares, Instauradce em vários Estados da Federação, bom co-

r:o, orienta tido o Partido para a criação dó ComissOes Estaduais 
• -11dartaaaaa, laaal e liecal, prindaalmonta, nos Estados do 



(1 

São Paula, Rio Grande do :;:ul, :sinas Gerais,Paranj, Fernambuco e 

h em Brasría, a fim de colet.:: todo e qualquer material referente ^ 

as m,d1L; repressivas co C:ovam°, com o objetivo, de não somente¡ 

,sc:.cadear a campanha no Brasil, como no Exterior. Fora una mo 
....or aprccia.;go dessa resolucgo, transcrevemos abaixo alguns ti; 

chos do citado documento: 

"Nossa'posiçgo diante dos objetivos mais amplos e go 
raiz da ditadura, na sua política repress-..va, deve s.:rj, 

orientada sengundo pensamos, em duas direções: 

a) na mobilização de nossas proprias f;rças, das fOr 

'ças de nossos aliados, das fOrças políticas interer -.1 
sadas na restauração das liberdades democráticas, 

sobrotuda na mobilização da solidariedade interna 

cicnal; 
b) na assistancia jurídica aos presos e processados d 

todas correntes políticas perseguidas pela ditadura 
e de assistência material, moral e política dentro 

de nossas possibilidades, ,; claro, as suas familias 
como questão imediata e mais importante no momento, 
pois a imensa maioria dos processos setj muito gra 

de em tCda a parte e haver; inevitavelmente um des-
locamento de Estado para Estado de perleguidos. 

Nas condições particulares em que nos encon 

tramos o do dificuldades impostas ao movimento sia 
dical rural, aos Sindicatos de Trabalhadores nas In 

dustrias, a solidariedade jurídica aos trabalhadora,  

do campo e da cidade se bem utilizada, poderj se - 

'darlatituir num levantamento dos Sindicatos dos Tra-

balhadores Rurais o de movimentação dos das indus 

trias. 
Na figricultura brasileira as relações de super 

estrutura jurídica. O salário mínimo e: por lei ex - 

t,:,r.sive a todo o país, porm a maioria dos faseneei 



pz.r: C2_ 

J2J 	 partid;:rias. 

ar. doo con-aluidas doz 	ds 

r: ss=c 	direita.: da classe zparris e contra o' 
.a:7o ratavaa importantes ch:,' 

desadrante polr-ciao ta reaço ditatorial, slAi 
ao 

	

	 ¡Jraolosza da mobilizaçgo da 

o 2avcr das v.fties da reno. Com  es- 
ea elaf,Jtivo seria util 	bildzarzaos nossos recursos 
•nu..::.naa para rediir cencretamento estas denuncias/ 
‘: fia (IL. 

Orjahliges como a F3 (For'ernEo Sindical Mun 

a P::J.D (Federajo hr.neial da Juventude Domo 

(d'idersão Deraocrá.tica Intornacioral 

da ::ulhcras), a rJ2cjo Cac2ponesa, a Liga dos Di 

rcitos do Moz.am, e prol)ria ONU, no tôm sido utiliz 

das para desmascarar os crimes da ditadura contra - 

os direit: ao hdmam. Os proprioz partidos operc,rios 
a aouhid'ass 	e.atgo sendo insuficientemente - 

ihfar- 	z.02 da nozsd-verdadeira situaçg.o. 

:•_star,aas providenciando a coleta de material - 

para elii. 	u7, relatório Coral das violencias/ 

ea ditadurn, de abril de l96), para cj e pretondc:zos 
:aara 	- . nisaçEes Internacional. 

cieniai. Soned .aambjm de opinigo que este ro- 

lo daoc 	edit:uo, Estamos ta:ab= elaborando 

a'elh:to b 	onpanheiro jragOrio e a oca "à1.0 

'• • c-• 	 para ser editsda. 

• iodo 	ad- 

.or 	

c:t.; - 

io 	 :)rdst o, ea..;.:u ou - 



 

necer.:...2-•io também fazer 	pa - 

a :2r.1.11: Jo de v;..'rlos processos_ do ?C, das Cadern 

doa 	 do_ GrejOrio, 	_Impreas..., dos E2 
tudantes, 	etc. 

solidarieciade_poderj, ,vir a deser,penhar_ um impor 

tar.te _ papel_ z e a_transforns.r7mos.2.a ..r.implez asais ti-Ja_~ 
cia _jurídica,. mCdica_e_material,._que_set sends),..numa/ 

frente _letal de_ luta_contra_a_dit'idura,_de_defesa dos/ 
persecuidos políticos _e _contribuir . assim. para_ a . cr ia t;.: 
de .uma ampla campanlaa_de_aniatia_ em, 	à o país.___ 

Pr •.a isso..neeessita_zer_a_zolidariedade_politica 
mente , cons ti tuir7se_num movimento_nscional 

wrcos_da_a_tual situação. 	  

Propo'ros • 
1 - A,npliar pol 	camente_a_Comissão_de_Solidarie. 

dade_lla cional,_tendo 	ecr ataria.-  _para_ a . 
	tiVidade burocrt:tica da_Comiss ão. 
	 2 - Criar ComissZe.s  de solidariedade coe  n mesmo/ 

	cara te.: nns nstaclos_de_SZo. 	tado_do--_ 
"tio_G.rand e do_Sul, _Mina s,_ ernambuco,_Paranji 

._._ e 	. 	 
Criar Comiss3es de_solidariedade _específica_!- 

	noz Estados pel 	bertaçao_de GregOrio. 	 
- Constituir_ComissOos__Setoriais .de_Solidariedz 

	 dos para_Tennr_io._C pr incipalmente _em São Paulo 
	para Armando 7,11: 	... (em minas)--e 
__ outros setores co ij:,;.54, 

$ 	Criar uma.. Comissão Nacional de Solidariedade/ 
	 _Estudantil. 	  

_ 	Or.:anizar_ o __tra balho_de_finanças . específico 7 
_solidr.ra:2.dado. 

;!obilizaz _nosso:. advogados,_os._estudantes.de/.  
direito 	 o cu2z0,_para_a- 
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t:rab..3hdoros,_princil,olmente no 

- 	 su discussão sare solida-- 
.:•::2-,;oluçns concretas. 

E PERSEGUIDOS POL4'?"I- 

.. 	 arliou cons1-.:wavelmonte, ngo,sOmento, ri 

cco no 	Com a romessa de materias, adrodw... • 

..,:opurada, pela Direção do Partido, 	a1p.ns paias.; da Europa 

' com u inclusao_nas_denur,clas,_de r.elaçOos nominsis.do pr;sos,_fij 
aos.grupos_radicnis, numa  demonstraçgo_cabal.de_çus 

uu compromisso .denFrpnte  

:-abverf,vss o terroristas, pois as materias.divulgadas em.jornais 

revf.:.tas no exterior coincidul.oxatamente,.com as materias.Áll 
pclo.jsr.ial.!WOZ.OPERRLOrgZo_Oficial de Divulgação .do C 

do 
No que so refere_ali”,_as_agões_dos_grupos extremista_s rad 

.Ce1s, eue adotam n 	orientação nolfticaconstalLtg_daReSeaUçgo  d 

ConferSncia_Trir:Continental_d_e_Bavene_LPI4),_que_vem_desenvolven 
do_intensas_açOes contrevolucion;rias em nossc_tertiOrio 

sim se expressa_o Partido: 

"á nosso_dever_desenvolver_ampla_campanba de_soli- 

dariedade_a_todos_os_persoguidos,.presos_e.conde_ 
nados políticos nos diversos países da Angrica ijJ 

..1

_ A solidariedade ;revolajo cubana e aopoverpo/ .  

que construi na America o socialismo e agora mai-

.isportnnte do qua nunca.. diante. dos_crescontes .o 

	

farços 	imperialista pr.rs.i.solar_Cuba,_to..usa•r_ 

efotivc 
dever_inpulsionarAlmLaz 

.:to de  solida.dJ.de  à Revoluçgo Cubanz.,. 

. 	. 	',o7.a,.defenderc. .,_ossos próprios 1nte-1 

tina. 



	

-rosnes, .c. liberdade, a dirnidadn e o futuro de nosso po 	.' 

*Jo n ,  

pois constatar, que_neonr do PCB reprovar rtátic 

cor 

^i^ 	C.-.rres orarmos crupos, dando uma demonstre;go cabal - 

rnta2lormene, de Laver_assumido um compromis7 

r,nlitice em base de Frente linica. 

ressaltar que jj em maio de 1965, o Comitê Cc..itral/ 

..:solução Interna, orientando. todo o prrtino, para 

	

, 	de 	 de Mn É:sn a", denominsdo de "2:2,1 

ec:':!.."1", que teria por objetivo, preparar quadros .partidj, 

	

cem 	(spec:f..ficos, na fabricação do explosivos, manojo 

orcas 	',-,.._• ,-_, .n!,mr- ntos e manobras de carter militar..Assim pois 

rrjundo 

	

	inst..uções doComita Central,..._todos..oz Conites . Estadu-.. 

do P;.2tic'e, se_iwcumbiramde formar Comissões_iora o Trabalrn  

oue funcionnsse paralelo ao trabalho normal do Par 

	

"T 	dos itens da "Resolucõo Interna", acima referida,  ber  

cc pode avaliar as pretensões do Partido, para um futuro não mui 

distanSe, vejamos: 

"::as atuais condiçSes do Pais, e dever dos com-unis:~  

tas cuidar da auto7defesa_..de. massas, nãoe.admis 

vol levar as. massas a atos. e 2Lnifestnges que poá 

som torna-1as alvo das violências policiais sem qu'  

medidas concretas sejam ton.adas .para.dofendlas_d, 
! 

recçjo. Essa questão tom particular importância n• 
crluo, onde r.s. lutas asais elementares_dos_trabaihn 

transfor;I-s7se comumente em choques _violentos 

as- 	armadas..e.os_capancas_dos 
. 	 • 



resolvida com as próprias massas. 
L . auto-defesa do massas constitui.um dos meios do 

forn:c:Ecp selecjo . de quadros para a luta_arsada." _ 
Assim, ó porspectiva do,partido_o preparo de seus_quadros / 

L.ra um . trpbalhocm ;rafundidado,_partindo de noas parciais,_em 

todos os nívd.a, de modo a te criar um_grande movimento nacional , 
em "Frente única", englobando os movimentos4  Sindicalv Estudantil, 

Católica, os Partidos ,e os Políticos de  Oposição, _visando 

!a- - implantaçgo do Regime COMUlliSta_ng Brasil. 	 
Esta "Frente Única, uma vez rompida  a passividade daa mas '" 

da defensiva_passara  à ofensiva, ate atingir o ponto em_que_. 
secoloque coo tarefa imediata o ataque geral visando a derrubada 

Jo_regime constitucional. 	  
A partir do principio do ano de  1967,  tedo o_partido visan!-

',Jo dar cumprimento a_palavra de ordem do Comitê Central,passou_an 
20, a apreciar o debater os documentos básicos do gengresso,_real 

ndo_suse assembleias de bases,  inclusive, Conferenclas_de___Comi_r 

:.es Municipais, Territoriais e Regionais.  
No período do meado do ano  de 1966 à dezembrodej.9_67,_a_Ln 

Ja interna no Partido foi bastante acirrada, visto que o Grupo di-
vergente constituído de alguns membros do Comité Central, procura-.  

mam por todos os meios e modos,__ganhar a maioria dos quadros diri-

entes do Comite Central, para suas Dosisasi com alagaçoa de que 

:a-cp haviamais,_no Brasil, possibilidades de se chegar ao. poder_da 

)1ica,_clotando_umn_linha_PPaíticat_Paelnea_sUperada.. 	 
Em_dezeAro do ano de 1967, de acordo com as "Nopm.. adotn 

, f i levado aefeito finalmente, o VI CONGRESO do Partido que/ 

✓a lujr o:. cidade de ago Paulo. No perio de 6 13 de dezembro. 
O Conclave contou com a p:;;Jonzt de 30 membros do Comité 

▪ 34 	 e dois_onnvi,:w4s.esPeciais, perf,,á. 

_cor 25_QUros 
jurente 



a transformação do "/L.: 

;.N,_:0 - 10. 

ruLnigo do Co.:.ita Ccr.ï.ral, foi apr,ciado também, o 

do 	cd.vc:jtc. 	..cirrados debates .abre o assuL 

:.•:s-,11 eu na a;:pt.ls:s, das file-Ir:a. do partido, os seguintes 

JGAIJIM 	PLRREIRA, Mu. 

	

ALVES 	J.GUZA VIEIBA, JACOB OOREIILER, - 

	

=.a,=DC, iPOLO::13 	DE CARVALEO, NIGUEL BATISTA/ 

JEZ - 

O Csnita Central, conclu-iu os seus trabalhos, elaborando e 

encd::.inhando ao Congresso, a codificação dos Estatutos, para sua/ 
. 

:ncarrada a reunião do Comit; Central, instalou-se exatamen- 

no dia j de descuro o VI C0:1GRE530, dando-se inicio aos trata 
ctrcvSz dc uma mesa diretora, composta do 15 militantes,dea 

tro ales, t.ebi•os do CC e Delcjados Congressistas. 

Eu se;juda foram cw.stituidas as comissges do conclave, con7 
SZJUC: 

Besoluçgo Política; 

CamIss.-:o do l'.csoluçEo Geral; 

Coziss.'io dc Estatutos; e 

Ca:..isse dc Candidaturas. 

coneluida a fsraçgo da :.:Zsa Diretgra e das Comissgch 

ra qualidade de presidente de mOsa, - 

:cr 	 sego do VI CO=ESSO, passando em se - 

= 	 o qual se limitou em a- 

_trie dc C,-,r.issEo de :.;andados", era cujo doeuec 

nt 	do partido, haviam partipado 

Tcrritria 	acci- 



as "2 aos" e oo:.c.ordasdo com a linha polLtica adotada. 

E- 	...ja, foi a ':.:.:.1;una o Sr. LUIZ CARDOS PRESTES, para a- 

presentar 	 o,. n---'-'n 	 matéria e- 

da 

:;cs 	 plerj.rias 2ostericrus, todos os Delegados e Con- 

gres::istas outros, com direito a voz, se wnifestaram em terno do 

- Projeto dejtosolução e as Tesos do Co::,,.mo, sendo! 

Fruo G já -:tudo r.rojeto, veio a sofrer nequenas modificações 

sua rodaço, para sor aprovado em seguida, resultando esse docume4 

ser transformado em "RESOLUg0 POLITIC:: DO VI CW.,::.2SSO DO /4 

PCB", o que nJo aconteceu c s as Teses, quo teve sua aprovação so 

qual,juer reatriçgo. A=0 - 

:.provados os documentos, especialmente a "Resolução Poiltic:: 

o 1,.1-nrio passou a apreciar e debater a modificação dos Estatu - 

tea do PL^tido, o qual foi aceito e consequentemento aprovado, se 

a menor oosiçgo. 

O VI CONGRESSO do PCB, não contou com a presença de roprosea 

tantos de Partidos Cw..unistas do Exterior, contudo, recobou, 	- 

de Sollcmriedado de cerca do 30 Partidos Comunistas de outro 

._cos, ..entre-elos, URSS, prança, Grécia, Espanha, MongOlia, Jor 

aia, India, Sudão, RomSnia, Israel, Hungria, Suécia, Tchecoslo- 
, vaquia, Argentina, Nexico, Colombia,,Urugusi, Chile, Paraguai o 

gal. 

No :.avendo nenhuma outra mataria para debates, os trabalho:. 

dai para :rente, giraram em terno das eleições para a escorna dos 

novos quadros dirigentes, a fim do constituir o Comité Central. 

De aa3rdo com a relação nominal dos elementos preferenciais, 

apresenta 	pela Co- são de Candidaturas, para corem votados pe- 

lo Plern'rio, foram eleitos, para membros efetivos do Comité Con-

.1, os sentos quadros dir:„;entes. 

-21: - 	CARLCS Pra 	GIOCONDO G22BASI An 

VES DIAS, 	 21VARDS COELHO, 	J;EORLM NIaANDA, AN 

TONIO CHAMO:1M), ZV,WIUA D'ALAMBEET, =Lno -.or=ri DOS S4=S, 



EEVE:2;.:O 2=C20 SE n2Lo, 
:2 

	

	 CEIETIEO, SEYJASTI:0 VITOEINO DA
::COU=L 

d24 3ent2s eloltes, acírr.n refarldoz, entre si, prr 
rev.riEo c,m-,arajcamontc, o fizeram e escolha dos come n -I 
...:o -...acomo. a CCnICS:0 	 o SEW:ET::RIADO o 

ss3os :4::::- arez do Cs:.ite Central. 
suplente.:, ,..,.bem eleitos, correspondem 

de 	efetivos, izao C, 31 membros. Dentre esses su 
clJites, jestsaam-sa ea seguintes: - JCS.1 DE 

JOS ULGEO, 	GUEDES, ISNARD DE SOUZA 
e C2:.CILIO EU= GW.ES. 

encarramw.to, exaaa .:.:onte no dia 13 de dezembro 
en3 do 1,j7,.v,:,rios Conjressiztaz fizeram uso da palavra, para/ 

,:altur o acoteimanto, com palavras elogiOsas a URSS e, aos Par 
tidos Cor.unisS•ls irn.Sos. 

o Camjressisti a 	V.j0 da palavra, foi o Sr. LUIZ/ 
:),:=LS, e 	seu diJe:ao, r-1_ro deixou de exaltar o aconte- 

ci. Contudo, suas palavras serviram mais do orientação aos co 
unistas, isto é, como os :..,,amos deveriam se conduzir dali para 

po. base a unidade partidária. Entre outras pala 
oselrosei: que aa :,*("i2ças 	 não eram ineensveis aos 

,ortanto, tornava-se necessário que 
—us i,:t;:evesse,  mm trabalho, em t5 no dos jovens convocados , 

m:lttnnton comunistas, dentro das pra 
_ 	 filno:, da u.3mbros .10 

:22a nu... futuro prO:mi- 

ao mesmo 



ium 	raJ.lizaa 	7I CON.L.EnD, ve:ifica-se que o Partido /1  

cosejuiu cu:.war a crise que atravessava, -1 
sua estruturo orgânica, bom como, baixarA 

novas diretrizós, de acedo com a situação política atual, ratifi-
cando a adoção de uma linha política pacífica, oriunda do V CON - 
GRESSO, tendo c= tstion principal, uma campanha dostrutiva con- 

t2 o Cov2:ao Rs-:olucicnrlo d.o 	visando ainda, a formação 
do uma "Frente Única de Lutn",  com todas as correntes políticas de 
oposIqJo, e inclusive, os grupos Radicais, com bases em 4 pontos - 
b.,:sicoa, a saber: 

" 10) 	Revogaçgo da Constituição do 1967 e do todos n 
tos ditatoriais que restrinjam ou anliom 

bordados democr .jticas; restabelecimento dos dl 
xeitos trabalhistas violados ou revogados pe-

lo redime autoritário; liberdade e autonomia. -
sindicais; libertação dos presos políticos o 

nistia geral; convo,Jaçgo de assemblOia consti-
tuinte, através de eleiçges livres, a fim do 
laborar-se uma constituição democrática; res-
tabelecimento de eloiçOes diretas para a Presl 
dencia da Republica; livro organização e funci 

onwonto dos Partidos Políticos, inclusive do/ 
Partido Comunista; autonomia ,.'os Estados e das 
Capitais; eleições diretas para todos os cargo 

eletivos. 
20) - Revogação de todou os atos da ditadura que lo 

som os interesses nacionais; adoção do uma poll 

tica do desenvolvimento independente da econo 

ria nacional; dei':,aa das riquesas do pais, da 
industria nacional, das cmprzas estatais e da 

AL3a 

- Abolição -a políaca do arr,"icho salarial; Emil 

das pare ci. "ar o ni',e1 de vJ.da das massas trn 



b 

• i:: 

.10 	 CC; 	 corrontes, 
. 	 "Frento» 

do VI 	 nadooi 
• :olitica do Co 

2 : 	 altel'açjcs. 

"-‘ 	d 	 Coros 	— I 
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 • 

C:ootoç33 , do utiliza gE.o inte::— 
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cur^ntos de suma importância política - Discurso de LEOIID BRLJNEV, 

Chefe da Delosação do Partido Comunista da União Soviética profori 

do na Conferencia, e os documentos aprovados pela já mencionada - 

Conferencia Internacional. ANEXOS - 13 e 14._ 	_ 

Na 5^ Reunião Ordinária do Comitê Central, realizada em pria 

do corrente ano, foi levado a apreciação o debates, como - 

principal ponto do Ordem-do-Dia, o relatório da Delc, ,:o Brasilei 

ra, pirticipanto da Conferencia Internacional dos Partidos Comunia 

tas o Operários do Todo o Mundo, realizaGa em Moscou - União Uwi.f. 

tica, do 5 a 17 do junho do 1969. ANEXOS - 15 o 16. 

Nesta oportunidade, o Comitê Central, baixa t1:-..; 	"Resola 

ção", através da qual, são tomadas várias medidas do ordem interna 

dentre elas, uma resolução, política, intitulada, "CONTRA A FASCISTT 

ZAÇ1O DO PAIS", e a criação do uma Escola , de Quadros larigentes Ia 

..r: diários, e para tanto, baixa uma Cartilha - "ABC do PCB" -Ina 

trução básica sebre a Organização e a Politica dos Comunistas,-Cur 

so Le Capacitaçõo PoLítica. ANEXOS - 17 e 18. 

Nesta ltura dos acontecimentos, e com apromulgação do Ato -

Institucional n12  5, o Comitê_ Central, em fevereiro de 1969, baixa/ 

uma outra "Resolução Política", e através da qual alem do criticar 

sevoramento a situação política e administrativa do Governo Brasi-

leiro, conclama mais um vez, toco o povo a cerrar fileiras contra 

o Ato Institucional ni2  5. ANEXO - 19. 

O que mais importante deve ser ressaltado, nas atuais ativida 

dos do Partido Comunista Erasileiro, cm todos os setores da vida -

nacional, como já vimos ó a quebra da passividade das massas dos -

portando o P:rtido para or:anizar a rosistencia dos grupos contra/ 

o. anti-revolucionários, adotando as instruções contidas na Resolu 

ção Política - CONTRA A PASCISTIZAÇIO DO PAÍS, na qual, especifica 

no c,.0 Item IV - A 2f.TICA E AS T:à1EFAS DO PARTIDO, que deverá ser/ 

cumpri,a por todos os membros do Partido, principalmente o conata,t. 

te do alguns ítons desse documento, que podemos observar: 

"".sla tática do resistência o do luta contra a ditaeln 
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sindicatos, contra o aumento de impostos, cm defesa dos 

direitos o garantias trabalhistas. Luta pela organiza-
ção e ativação dos sindicatos rurais o associações do 

camponeses, polo pagamento do salário mínimo no campo 
contra as "grilagens", contra os despejos do famílias 
camponesas polos.latifundi::rios. 

Nas condições atuais, esta:  a luta pelas liber-
dades domocrjticas,_em particular pelo direito do gre 
vo o pela liberdade sindical, mas também pela liberda 
do do imprensa o o direito de reunião- o-Leio fundamel_ 
tal de desenvolvimento.da fOrça da classe operária. 

A ação sindical e outras formas ler,ais de atua-
ção no movimento operário são mais necessárias ainda -

quando as amplas massas.trabalhodoras estão afastadas/ 

das lutas por .suas reivindicações. As Condições atuais, 
no entanto exigem também a Utilizaçào de formas ilegais 
de mobilização de massas, a distribuição de volantes / 

nas fábricas, os pequenos comí:ios e palestras, os Co-

mitSs operiaios clandestinos para a direção das lutas/ 

nas fábricas, 
Luta_para_dar_aos_estudantes o direito do gj 

rir suas Organizações e de realizar livremente suas r 
uniões o assembléias nos locais de estudo; Juta pela 

revogação do Decreto -Lei 477 e contra o terror den 
tro das Universidades e Colégios; solidariedado aos 
turlantos o Professores presos e perseguidos. 

- Impulsionamento da Luta Nacionalis te, com as 

bandeiras de defesa das riquezas nacionais e da AmazO-

nia, contra a desnacionalização da economia e a políti 
ca .mtroguista que - vorece aos monopólios estrangei - 

Organinn;70 da  ajuda material o jurídica aos 

'.nue. políticos o strS_famIllas, o 	ativação Ia cam- 
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às diversas correntes políticas para que seja exigido 

o cwprimento do cflendjrio eleitoral o, simultãnear.en 

to, preparar as candidaturas quo possibilitem ao pirtl 
do per om prática sua tática eleitoral. 

O auto do nossa tática contra a ditadura dopou 

do da capacidade das organizações e dos militantes co-
munistas do promoverem o , .idado de ação com outras - 

fOrças que lutam contra o regime. A situação atual re-
clama o empenho dos comunistas para encontrar as for -

mas adequadas de organização da unidade das ferças an-

ti-ditatoriais. 
São de particular relevância as ações unitárias 

com os padres e leigos católicos. A Igreja assume conV 
vigor crescer -!-,,  posições favorjvois a interesses funda 
mentais do pc,..L, brasileiro. A medida quo realizarmos a 
unidade com os católicos, as lutas de mesas serão mai 
facilmente coroadas de exito. 

Também nas fOrças armadas, onde o sentimento Pa 

trijtico_seleyanta contra a política entreguista da -
ditadura, não obstante o apOio que a camarilha aí on -

contra, criam-se condições favoráveis para a aliança -
da oposição com militares descontentes com a político/ 
entreguista da ditadura. Em nossos esforços do unidade' 
junto aos militares, devemos travar luta contra a ide2 

logia da Escola Superior de Guerra, propaganda entre/ 

eles, e contra a utilização das :Orças armadas como jr 

cão de policia para oprimir o povo e torturar patrio - 

tas. 
NOSSQ política, nesse sentido , é bastante am-

pla. Permito o trabalho com 'cedas o quaisquer terças / 
que se opõem ; ditadura e ..pirou; à conquista das li-

berdades, possIbilita e f.rtimula a unificação dessas - 

fGrçus. A luto 	. 	ata da ditadura o pela conquis 



\"\ 



Em seu depoimento, confessa ser militante do j'ARTIDO COMUNIS-

TA BRAULEIRO  dZsde 1946, quando so estruturou em uma Organizaç.a.c. ) 

do Raso, até a data do sua prisão em 10/7/1970, ocasião em que axe 

cio os funções de Suplente do COMITÉ CEN:P"',  e Primeiro Secretrie  

do COMITÊ ESTADUAL do Espírito Santo-  (relha 25). 

Suas principais atividades, como membro do PCB, foram as se-

guintes: 

a) - Redator do jornal " O DEMOCRATA" órgão oficial do Comit'  

Estadual do Cearj,(felha 25 verso). 

b) - Em 1954 participou do uma assembléia de Base do referid 

jornal pró VI Congresso.do PCB. (Selha 25 verso). 

c) Em 1958 integrou o posto rodacional do órgão oficial do 

Comité Estadual do Espírito Santo - o jornal "FôLRA CA-

PIXABA" e fez parte da Organização de Base do referido 

jornal ( relha 25 v.). 

d) - Adotava o codinomo do "SOUZA" o exercia em 1958 as fun-

ções do 112 Socretjrio da Comité Estadual do PCB na tire 

do Espírito Santo - (folha 25v). 

o) - Em 1960 foi cooptado para o Comité Estadual do Espírito 

Santo o nesta oportunidade, tomou parte na Conferencia 

Estadual pró V Congresso do PCB ( relha 25 v.). 

f) - Atendendo a palavra do ordem do Partido ajudou a desenc 

dear uma campanha de apeio as candidaturas do Marechal 

Henrique Teixeira Lott e Jogo Goulart, para presidente 

vice-presides' da República respectivamente ( falha 26 

g) - Em 1964 depois do fechamento da "F5LRA CAPIXABA" pela / 

revoluçgo e o desarticulaulento do ParlAdu njquela tirea, 

o depoente tentou de todas as maneiras uma.roarticulaçg 

da organizaçgo.Finalmento em 1967 apareceu em Vitória -

Espirito Santo um dirigente do Partido, levando uma nov 

palavra de ordem,—, .convocação do VI Congresso, o depo-

ente passou então a trabalhar pela realização do VI Con 

_ gron,o. ( folha 	v.). 



h) - Após a Revolução do 1964 juntamedo com outros comunis-

tas militantes, tentou por todos os meios reorganizar 

o Partido na região do Espirito Sinto. (fOlha 26 v.). 

- Foi eleito lu Secretjrlo do Comitê Estadual do Espirit 

Santo avia a reunião que aprovou as teses para o VI Co 
grasso. 

k) - Do 6 a 13 de dezembro de 1967 na qualidade de represou 

tanto do ComitO Estadual do Espirito Santo participou/ 

do VI Congreoso do PCB -( fOlha 27 v. e 28). 

1) - Em 1968 convocou uma reunião do Comit'a Estadual. do Es-

pirito Santo, alem de convocar as Organizações do Base 

daquele estado a fim do debaterem alguns assuntos do / 

interesso do Partido principalmente, as novas dirotzl 

zos constantes da resolução politica do VI Congresso d 

PCB - ( fOlha 30 v.)a.  

m) Em setembro de 1969 participou de una reunião com a ou 

missão do organização do Comitê Central onde fOz una / 

ozposição da situação política partidária do Espirito 

Santo - ( fOlha 31). 

n) Por deteminação do Partido passou a residir na Guanabg 

ro ia Rua Icatti no 14 - (fOlha 32). Realizou novas reu-

niões com o secretariado do ComitO Central do Partido 

para tratqr da situação do Estado do Espírito Santo (1 

fOlha 32). 
o) Convocado a participar do uma reunião do comitO Centra 

como membro suplente em 1970 ( aliam 35 ) . 

p) P 1961 tirou um curso do Capacitação Política na Uni; 

SoviOtica com a duração de bZíS meses - (fOlha 35 v.). 

q) O depoimento de JOSÉ AUGUSTO AZEREDO que foi indiciado 

em um IPM no Espirito Santo reafirma a posição confess 

da por OTACILIO NUNES GUMES ea.fOlhas 160 frente o ver 

so, 161 frente e verso, 162 o 171. 

O depoimento da testemunha CLKA SIQUEIRA NESI (fâlhas 37 e 



38 ) bom como o depoimento de JOSif. AUGUSTO AZEREDO ( felhbs 168 o 

171) complementam o depoimento do indiciado OTACILIO NUNES GOMES 

lua possuo mais de 23 anos de rilitància nas fileira do PARTIDO CQ 

PURISTAS BRASILEIRO. 

O indiciado em questão encontra-se preso na Ilha das Flores 

desde 10/7/70 com prisão preventiva decretada pela 2a Auditoria / 

da Marinha(fOlha 106). 

Foi indiciado por despacho à,felha 90. À relha 372 encontra 

se fotografia, ficha datiloscepica alem dos elementos qualificatl 

vos do indiciado incurso nos artigos 8, 12, 13, 14, 16, 23, 34, 39 

inciso I, 43 0.45 incisos I, II, III o parágrafo único-Dec.898/69 

2 - pLso COSTA  - ( falhas 39 a 40; 41 a 43; 44 a 46). 

Confessa ser comunista militante no PARTIDO COMUNISTA BRAS 

LEIRO desde 1945, quando o Partido ainda se encontrava na locanda 

de. Atualmente com mais de 27 anos, do militància partidária foi / 

preso em 30/6/70 quando exercia a função do membro efetivo do Cuml 

te Central e integrante da Comissão Executiva do Comitê Estadual d 

Guanabara, ó pois um dos elementos do Direção Nacional de grande / 

responsabilidado dentro do Partido, várias vezes reincidente e far 

tomento comprovado nestes autos atraves de provas_ testemunhais o / 

àatekiais, alem do seu próprio depoimento e das condenações por su 

versão que lho foram impostas anteriormente. 

a) - Em 1946 integrou o Comité Estadual de Minas Gerais d 

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO e,trabalhava para o / 

d  JORNAL ')0 POVO", órgão de orientação comunista ate 

1954 ocasião que deixou de circular ( falha 39 e 39 

verso). 

b) - Em 1958 assumiu a direção do Jornal " NOVOS RUMOS" / 

órgão oficial do Comité Central do PCB permanecendo 

nesta direção ate: 1Q/4/1964 (falha 39 v.). 

e) - Apesar de adotar uma falsa posição em s ,al depoimento 

negando sua participação como membro da Comissão Ex.,  

outiva do Comité Est,rlual da Guanabara, (falha 40) 



sua atuação como quadro dirigente do Pnrtido fica bom 

caracterizada e provada através dos depoimentos dos e 

guintes indiCiedos: OTACILJO NUNES GOZO ( reinas 28 e 

29); ANTENOR  MAROES  ( felhas 58 e 58 v, 61 e 61 v. e 

62); WALTER  TENÓRIO PONTES  ( relha 67 frente e verso e 

relha 70); gILVAN CAVALÇAN1E1)E nu°  ( falhas 120 frej 

te e verso e 121 frente e verso); OZEAS GOMES LARANGEI 

BAS ( felhas 150 v.) e CARLOS MATHEUS(felhas 313 e 31 

FRANCISCO)Y.IMINP 4A PAIXÃO (Jelhas 260 a 264); JOU 

MASSENA MELO ( felhas 51 a 53)4 Alem dos depoimenkc ac 

ma referidos, vem comprovar a posição do ELSON COSTA  / 

como Dirigente do Partido os depoimentos das seguintes 

testemunhas: MIGUEL BATISTA  pQs Sana ( falhas 92 frei  

te e verso e 94); CLgA SIQUEIRA NESI  ( relha 38) alCas 

dos depoimentos de HERMINIOAMOS  cuja cópia foi juntad 

aos autos ;s relhos 291 a 293 e 294 a 297. 
O farto material subversivo aprendido pertencente ao indici 

ado ELSON COSTA  constante dos Autos de Apreensão às felhas 74 a 

77 e 82 a 83 e dos Apensos 1, 2, 3, 4 e_5 bambem caracterizam e / 

comprovam a posição de Dirigente alcançada pelo indiciado em quea 

tão e amplamente atestada pelas provas testemunhais e materiais 

apresentadas neste autos. 

d) - Distribuia panfletos subversivos como declara na falha 

40 v.. Material este que foi apreendido na residencia 

da testemunha CLgA SIQUEIRA NES! e constante do Auto d 

Apreensão as telhas 82 a 83 e dos Apensos 1,2 e 3. 
e) - Fazia uso de diversos documentos fslses, incluindo 

rias carteiras de Identidade, título de eleitor, Papsik 

porte etc..., todos constantes do Luto de Apreensão Os 

felhas 74 a 77 o do apensa nº 4. 
f) - Mentiu ao declarar (falha 42v.) que não participou da 

Conferencia Estadual pró VI CONGRESSO do PARTIDO COMU—

_NISTA BRASILEIRO, no mas de maio 40 1967 na Quicara 

); 



"SANTA ROSA", de propriedade do Professor MOURX0 VIEIRA 

FILHO, e corro prova desta afirmação existe os depoimoa 

toa de inquirição e reinquirição de HERMINIO RAMOS 

lhas 291ft 293 o 294 a  297); ANTENOR MANUES (fOlha 72 

GILVAN CAVALCANTI DE MELO (fOlhas 119v. e 120); OZEAS/ 

GOMES LARAnGEDRAS (fOlha 150v.) e todos os depoimentos 

que citam ELSON COSTA como participante da Conferencia 

Estadual pró VI CONGRESSO do. Partido, uma vOz que esa 

Conferencia foi realizada na Chcara "SANTA ROSA". 

Na.  teinquirição_do_.indiciado (relhos 442 4.5_41  46)_f1 •a 

....._,.caracterizada a contribuição financeira que o Comunis-

Ata em questão dava ao partido bom como o seu conheci - 

monto e participação na elabcração dos documentos apr2 

endidos, sendo quo alguns ainda estavam em pauta para/ 

discussão em assembleia do partido a sor realizada. 

h) - As fOlhas 197 a 207 est4; anexado aos autos os anteco -

dentes do indiciado que nos foi enviado pelo Departa -

monto de Ordem Politica e Social do Eutado de Belo Ho-

rizonte, onde fica mais. uma Vez comprovada a posição - 

. do indiciado na qualidade de auto dirigente do PARTIDO 

COMUNISTA BRASILEIRO. Inclusive mostra o documento um 

, discurso proferido pelo indiciado como representante -

do PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO no VIII CONGRESSO do -

PARTIDO COMUNISTA BÚLGARO além de inumerável o gravís-

simos crimes cometidos contra a Segurança Nacional. 

• 1) - 1s fOlhas 209 a 213 este anexada aos autos os antece -

dentes do.indiciado que nos foi enviado pelo-Departa -

mento de Ordem Política e Social dg Estado de São Pau-

lo no qual o subvorsivo em questão foi condenado a doi 

anos de reclusão. 

O indiciado em questão e reincidente por diversas vezes,tea 

do inclusivo uma condenação e um ano e seis meses de prisão detel 

minado pela Auditoria de-5a Região Militar-ougo mandado de pilai° 



1 
j a folha 104 dos autos. 

O indiciado ELSON COSTA  vnczntra-som recolhido i Prisão Prov 

seria do Curitiba no Estado doi ranj para cumprimento da pena a 

que foi condenado pela Auditoria n 5a Região Militar (falha 104) 
o o recebimento do preso acusado à falha 270. 

Foi indiciado por despacho ; falha 90. À f;lha 373 encontra 

se fotografia, ficha datiloscepica alem dos elementos quallficati 

vos do indiciado, incurso nos artigos 8,12,13,14116,17 1 23,34139 1 
ciso 1,43,45 incisos 1,11,111 e parágrafo, 	do Decreto-Lei na 

898 de 29/9/69. 

3 - J07:0 MASSENA MELO  - (fOlhas 47 a 50; 51 a 53 o 64). 

Nos autos deste IPM fica amplamente comprovado que o ia 

diclado em questão e comunista membro da Comissão Executiva do C2 

mit; Estadual da Guanabara do Firtido Comunista Brasileiro e mem- 

bro efetivo do ComitO Central, como alies confessa ao dizer-se m 
Manto no PCB desde 1945, época em que o referido partido funci2 

neva em regime do legalidade. Permaneceu ativo e estruturado no - 

Cwiunismo mais do vinte e quatro anos. á reincidente na pregação/ 

da subversão, tendo inclusive uma condenação anterior determinada 
pela Segunda Auditoria da Segunda Regido Militar a cinco anos de/ 

reclusão na forma do Mandado_de_Prisio_cujs_.chts consta da fOlha 
217. 

Seus principais crimes contra a Segurança Nacional apurados 

por este Ercarregado, constam dos autos e estão caracteYizados da 

seguinte for:na: 
a) Foi eleito deputado estadual pela legenda do Partido - 

Social Trabalhista em 1962 e cassado em 1964. 

Durante este tempo confessa à 'Olha 47 verso que fazia 

pregação comunista dentro da Assembleia Legislativa or,  

entnndo os assuntos do interesse do PARTIDO COMUNISTA 

BRASILEIRO. 

b) - Contribuía financeiramente para o Partido Comunista Br,  

slleiro(fOlha 48) . 



C - Trabalhava no sentido de introduzir no Brasil a Revii 

ta Comunista Frnncesa ! MOVIMENTO SINDICAL MUNDIAL" a 

qual era distribuida, já traduzida, no meio sindical 

brasileiro (fOlha 48). 

d) - Usou documentos falsos para viajar a União Soviética 

confessando á falha 48 que conseguiu um falso passapo 

te com o nome de JOSã FREDERICO DA SILi. 

e) - Desde 1964 atO a data de sua prisão vivou na clandes-

tinidade trabalhando para o PARTIDO COMUNISTA BRASI-

LEIRO ( relha 48 v.). 

f) - Mentiu ao declarar na ,fOlha 48 v. e 49 fronte e verso 

que não está estruturado dentro do PCB e que não par-

ticipou da Conferencia Estadual pró VI Congresso do / 

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO a qual teve sua realiza-

ção em maio de 1967, Mentiu ao afirmar que não este-

ve presente ao VI Congresso do PARTIDO COMUNISTA BRAS 

LEIRO, oclsião em que foi eleito membro do Comité Ceia 

trai do Partido. As falsas decloraçóos do indiciado / 

ficam evidenciadas pelo Auto de Apreensão e falha 79, 

bom como pelos depoimentosabaixo referenciados, porte 

contos a 10 indiciados e uma testemunha. VALDEMAR CA 

TARO DA SILVA  ( fOlhas 280 a 284 e 285 à 290); HERMI-

NIO RAMOS ( telhas 291 a 293 o 294 a 297);  OTACILIO  / 

NUNES GOMES  ( fenos:: 28 e 29); ANTENOR PARQUES ( fah's 

57)  58, 61 frente :o verso, 62 frente e verso); WATT ER 

.TEN6RIO PONTES ( felina 305 v. o 306); GII~ALCAN 

'TE  DE MELO  ( falas 119 v., 120 frente o vefso e 121) 

ANTONIO MOURAX0 VIEIRA FILHO ( falhas 136 frente e voa. 

so); OZFv1S Up.S.LARANGEIRAS( falhas 150 frente e ver 

ao); CARLOS DA SILVA TEIXEIRA  ( falhas 310, 311 e / 

31á); CARLOS  MATHEUS  ( falhas 313 e 314) e a tostem 

ho,C4ASIOEIRANESI ( (Olha 37). 

8) Beçonhece ; fana 50 que no exereicio da atividade / 

— 



h) - 

partidária comunista adotava dentro da subversão 06 cod,1 

nomes de " JACINTO" e " MARIO". 

As falsas negativas que o indiciado em pauta se manto ve 

nas faltas 51 frente e verso ficam totalmente doam/iscar& 

das pelos argumentos e provas apresentadas na alínea "f" 

O indiciado em questão 4 reincidente e como je foi visto 

este condenado a 5 anos de prisão pela 25  Auditoria da / 

25  Rogião Militar e c 2 anos pela la Auditoria da Marinha  

de atando com a cópia do Mandado de Prisão ; alho 217 

e Informação ia fOlha 211. 

1) - italha3210 a 213 está anexado aos autos os antecedentes 

do indiciado que nos foi enviado pelo Departamento de Or 

dom Política e Social do Estada de Sgp Paulo mostrando / 

a condenação do subversivo em puta a 5 anos de reclusão 

Foi Indiciado por despacho a falha 90. À falia 374 encontra-se 

fotografia, ficha datiloscopica alem dos elementos qualificativos 

do indiciado incurso nos artigos 8,12,13,14,16,23, 34, 39 intimo 

43, 45 I, II, III e parágrafo único do Decreto Lei n5 898 de 29/9 

1969. 

- ANTENOR MARQUES  - ( fOlhas 54 a 56, 57 a 59, 60 a 63 o 

72). 
Confessa ser militante do PARTIDO COMUNISTA BRASIBIRO dosd.  

1933 possuindo presentemente mais de 36 anos de atividades portid 

rias. Afastou-se temporariamente do Partido em 1935 por motivo d.  

MOVIMENTO REVOLUC10NáI0 da ALIANÇA NACIONAL LIBdMMORA, ocasião 

em que foi pr;so permanecendo recolhido em algum estabelecimento 

ponitenciorio :ate 1938. Em 1945 com a legalidade do PCB estrutu-

rou-mo numa organização do base permanecendo ativo ate sua prigo 

em 20/8/70. 

Suas principais atividades dentro do PARTIDO COMUNISTA BRA-
SILEIRO foram as seguiptes: 

10) - Ate 1947 pertenceu a uma Organizaçio_4e Base denomina 

da General Manoel Fie belo (folhe 



b) - Ate 1949 integrou unia fração sindical do Partido com o 

objetivo do promover os meios para e realização de uma 

Conferencia dos trabalhadores de Industria e Comercio / 

do então Distrito Federal (falha 54v.). 

c) - Em 1950 foi indicado pela Direção do Partido a candida-

te a Vereador polo Distrito Federal sendo eleito pela -

legenda do Partido Republicano Trabalhista (PRT) cujo / 

Mandato exerceu ate o ano de 1955 integrando assim a - 

Chamada Fraçio Parlamentar (fOlha 55).  

d) -  Em 1957 foi preso a fim de responder Inquérito Policia 
para esclarecer es atividades da União Sindical dos Tr 

balhadores do Distrito Federakdaquakera o seu Dire 

ter i(r(^31.ha.  	4 	. - 

e) - Em 1964 estruturou-se no Comité de Zona da Saúde, . _ 

qual possuía somente3 Organizações de Base, com o rim 

especial do promover a eatruturaçaoe dinamizaçkdo 

,,[ 	Partido naquela área. 

- Participou em maio de 1968 da Conferencia ao Comite de 

Zona da Saúde pró VI CONGRESSO do PCB, sendo naocesiii 

eleito para Direção daquele Coma; e escolhido Delegad 

Participante da Conferencie Estadual pró VI CONGRESSO 

(falhas 56 frente (*.verso). 

g) - Em novembro de 1967 participou juntamente com cerca de 

60 comunistas da Conferencia Estadual da Guanabara pró 

VI CONGRESSO do PCB. 

h) - Foi eleito na Conferencia do Comité Estadual para com 

.por o ComitO Estadual da Guanabara (falha 58). 

i).. Atendendo a una palavra de ordem do Partido em maio d 

1968 efetuou uma Conferencia Extraordinária do Comité 

da Saúde com o objetivo de fazer aincorporaçi0 do Coaç  

te dos Marítimos ao Comite da Saúde (falha 59). 

j) - Em 1968 foi eleito Secretário Político do Comite de Z2 

na Um que contava com Cerce 400 trinta organizações de 



C/ . •  

Base (fOlhas  59 frente e verso e 60). 
	k) - Participou  de reuniões do Comitõ Estadual da Guanabara 

em acOsto  de 1968, setembro de 1969(£51ha  61V.). 

1) -  Participou de algumas reuniões levadas a efeito pela C2  

	 missio  Sindical realizadas no recinto do Colégio Carde- 

al Lemos de propriedade do Dr. MOURkO VIEIRA FILHO. 

	 ▪  - os  depoimentos dos Indiciados OILVAN CAVALCANTI DE MELO 
(fOlhas 118 a 122)) OZEAS GOMES LARGEIRAS  (fOlha 149 a  
15Z).confirmam as detlarações prestadas pelo indiciado/ 
em! pauta •  

O Indiciado ANTENOR MARQUES,  responde o presente IPN sabre o  
regime  de  liberdade controlada, por ter feito seu depoimento em tg 

tal colaboração com a autoridade coatora. Foi indiciado por despa-
cho a fõlha  90. é fõlha 375 encontra-se fotografia, ficha datilos-
cepica alem das elementos qualificativos do indiciado incurso noa/  
artigos 8,12,13,14,16,23,34,39 inciso 1,43,45 incisos 1,I1,111 e -  
parágrafo único do Decreto-Lei 898 de 29/9/69.  

5 -INARIA NAZARETH CUNHA DA ROCHA)- (fOlhas 65 a 66,86 e 87,  

e 89,.e  139).  
Confessa em seus depoimentos fahas 65, 86, 89 e 139 que nua 

O 

	

	ca se estruturou a Grupos Políticos Subversivos, entretanto viu-se  
forçada  a viver na clandestinidade usando carteira de identidade -
falsa por achtir que estava sendo procurada pelos Agentes do DOPO./  

Alugou diveros  imóveis a elementos reconhecidamente de passado su 
versivo, inclusive ao indiciado ELSON COSTA que transformou o imó-
vel alugado em "Aparelho" do Secretariado  do Comit; Estadual do P.  

A  indiciada em questio encontra-se prâna na ilha das Flórea/  

iâsde 27/8/197p com a  prisio preventiva decretada  pela Segunda Am 

itoria da HarMha (fõlha 256).  

Foi indi6lada por despacho ; fõlha 90. À fõlha 376 encontra-

s. fotografia, ficha datiloscOplá alem elementos qualificativos/  

a indiciada  ticum nos artigos 14 • 17 do Decreto Lei na 898  de / 



22/9/09, 
I/ g - muniugtucANTI,PE ELQ - (Zalhaie,118n  122).  

_ _Confessalser_conunista_com_mals_de_13_anos_de_militincia no 
Partidov_sendo que na boca de sua prisão exercia sua atividade - 

partidária como membro do Comité de Zona Sul e_do_Çomita_Estadual 
da Guanabara. Suas principais atividades na subVer_Simitie_caract& 
rizaram os crimes cometidos contra a Segurança Nacional foram as/ 
seguintes: 

a) - Em 1957 no Estado de Pernambuco atuou como principal - 

responsável pelo Comitê Estudantil ate 1960. O referi- 

reslimgiodQY_CONGRESSO_U_PC0(fa 
_ __lhas 118) 	  

____b1_2_._Ate_11960_coM_ItUasiO_Po_Comite Estudantil de Pernanbu- 

____eo_donseguiu criar as Organizações de_Base,_do_Colegio 
Rs4Innl,  Colégio Carneiro Leso e da Faculdade de Dire 

	to_hem_como da_Escola de  Sngenharle_ifahaa 118m1._ 
n) 	- Fm  1960 roalizou_a_Confer6cia_Qrstineria_com_o  objeti- 
	vo do doboteraltlees do V CONGRESSO do Partido e na- 

quela ocarkão  foi eleito membro do Secretariado do Co-
mitê)  Estudantil de Pernambuco, alem de escolhido Mem -  

hro  Delegado a_participar_da_Coafeúncia_netedual  prL 
V CONGRESSO (fOlha 118v). 

Al_eParticipou_no Rio de Janeltodeumimnsresso da União 

Brasileira_de__Estudantes_Smonad.os_UIDA4) Co_WO_re - 

presentante_do_Comite EstudatttLl_de_Pernambuco_(fZlha_ 
118v). 

______e) - Atenaendo.n.Palavra de Ordem do PCB desenvolveu campa- 

nhaÁleitoral_prã Candidatura_do Baxechal_EINRIQUE_TAI 
XEIRA LOTT e JOU) GOULART para Presidente e Vice-PreR1 

	 te 4spectimameate_(151ha118v). 

62-tategrou _.Comitê Municipal de Esteire (trüha_r 
118v . 

g) —Em  mSio_de 1264 foLpieso em Pernambuco e condenado Re 



la Auditoria da 7a Hf:Gigo Militar a pena do 5 anos de -

reclusão sendo contuLo a sentença relaxada pelo Supremo 
Tribunal Federal. O indiciado, portanto, é reincidente/ 

perante a Justiça (fOlha 119). 

h) - Em 1966 integrau_a_Comite_da_Zona_OulACZ.4)_do Estado 
da Guanabara com a funzio de lia Gecrearlo_ate 1968, au 

montando suas orgeniM.900_161~12063m1120__EfOlha 
1 

11/9. 
i) - Em_.?68 foi designado_para dlrigiro Comtaste_jknut_45_, 

. Zon da Le oldins (_tõl.ha119 v.).  
1) - Integrou o ComitêEstadual da Guanatinuio partIolperi 

da donferencia Estadual 14 VI CONGRESSO do_p_G_onds / 

foi feito um balanço e  Conaluids at_inlitinçia_de 260 Oz 
	 ganitzações de Base no Estado da Guanaberg"m_total apr 
	ximado de 2,800 militantes do Partido (fOlha 120).  

k) • Foi aleito membro do Comitê Estadual da Guanabara  ( Fa- 

	lha 120 frente e verso).  
1) - Em 1968 participou de uma reuni/o do Comitê Estadual pi 

	ra apreciar e debater as resoluções  do VI Congresso. 
m) -  Em 1969 passou a exercer funçío na Comissga_Rxecutive d 
	Comitê Estadual da Guanabara t_fOlha_121). _ 

	 n) - Em setembro de 1969 particimiJW_Imm reunilo_do_PamitO 

Estadual com a finalidade de apreciar um informe_polítj 

ao baixado pelo Coaati_UODUal, Plano_Nasioanal de Fina 

	Çaft.¡
T
PolaÇA_Sindical_do_Partldwilidâa_121 frente...a 

	versc_1, 	  

o) - Participou de intimerallteunioes da Camisola Executiva d 

	Comitê Estadual ressaltando•Oe_a_decisão do Partido Co- 

	munista Brasileiro na_Guanabara em_apolar as seguintes 

	candidaturas DANTON JOHTM, ILWON CARNEIRO, GILBERTO 

	NAU HO NORONHA FILHO (  falha_121-Verzo). 

p) - Como militante sUbl'aPelY0 proriaslonel recebe caras do 

q 	acantaa_nruzeirma_mensala_do_Partido_( -falla-122 ) . 



indiciado__GILVAN  CAVAMA1iTE_DLIO10__tema mia int 

sa vida_subvarsi 
... _bem. como_nos .depoimentos_da_teatemunba 	 _ 

__ ____VIANA MONTAffinvOS  ( e.'hibea 298 • 3023,_a doa indiciados 
____ANTONIO_CARLOS_DE_SOUZA_VIeD_(_falbaa..316_a_320_8_321 
_a 32e);.ANTENOR_MAINUEk_(_álhas_57_a_59...e_60_a_63,_e__ 

12)

_____ 307) _OZEAS_GOMES.LARANGEIRAS 

_WALTER_TENÓRIO_PONTES_C_tilbas  303.e 304,-305--a../_

I 
__C_Alhea_14 	_ 9_a 1526-154 
_____155) CARLOS PINHEIRO TELES DE HENEZEIL(. trilhas. 157 e / 

 

58);_JOSILCÁNDIDO_FILRO  (_falhaa_308_e309_)._ 
r) -  O  indiciado_foi_condenedo pela Auditoria da_7A Rádio 

Militar_a_5_anna_de_reclusin_conforme_oa_documentoa_co 
208...Entretanto_esta prisgo_loi_revoga-

___a_._da_Pelo_Supremo.Tribunal Federaloonforee_housentoa_ 
	conatanteAa_âlhal_36(10_361.. 
.0__indiciada_em_queatio_encontrase_pr;ao_no_PreaLdio_da-Ha- 

inha díiade 	il_com_prisio_preventiva_dearatada_pela_21AUdita 
la Ali Marinha ( falha 359).  

Foi-indiciado_por_despacho_ L_Alba  377 ancontr 
se fotografia, fiza_datiloact;pica_aiem_dos_elemenba  qualificativ 

o indiciado incurso-nos artigos_8,12,13,14,16,23,34_39_incimla, 
3, 45 incisos I,II,III_epartUrafo_Union_An_Denretn_liel_698_118_29 

/1969. 
7 - ANTONIO MOURX0 VIEIRA FILHO - ( fatias 136AL13?) 
Apesar de rjo estar aatruturado_politicamente no PARTIDO C 

HUNISTA BRASILEIRO, mostrou-se grande  colaborador da  subversío, pe 
mitindo inclusivo que fossem realizadas reunioís da alta direçio 

Partido_na_sua granja e nosem_kletio  ( fOlhas  136, 129,  130, 133. 

132_0_134). O indiciado posaUi  o agravante  de ser reincidente em 
fornecer.melos de funcionamento  ao PCB, tendo em 1969 prestado ek 

clarocimentos em IPM_p_e10_Meam0 motivo, 	  
_indiciado - em pauta_durante  seu depoimento registra as  

afirmativas acies_qua_poden_aer_oomprovadas  pelos depthuge4j_dos 

• 



indiciados OPENgiNARJES  ( r7,1hAa 54n 56,..._57_a 59,60  a 63 e 72 
.GILVAN_CAVALCANTR FIRMO  ( falhas 118 a 1,,), 02XA3 GOMES-IARAN-
GEIEM ( fOlnas_149_a_152.e_154._a__155). 

ANTONIO MOURIO VIEIRA Funn____encontre-se,em liberdade-e/ 
foi indiciado por despacho_ii-tOlha-138. I falia 378 encontra-sa / 
fotografia, ficha.datiloscePica-alha_dos elementos qualificativos 
do indiciado incurso_nos-artigos_14.do-Decreto Lei 898 de 29/9/ 
1969. Roqueiro sua Prisio Preventiva no _interesse da Justiça. 

8 -  OZEAS GOMES LARANOE/RAtr  ( falhas 149 a 152, 154 a 15 ). 
Comunista_reincidente-pols_em_1969 respondeu IPM na Mari 

sabre na mesmas atividades. ConfegastÁmuLeilitante do-PCIlne cat2 
goria de Oirigente_do_Comite da-Zona_5-a_membro_efetivo do Comitê 
Estadual da Guanabara tendo ingressado Iara o Partido em 1960. 

Suas prinniVala atividades subversivas contra a Segurança 

Necional_tOram as seguinteat 
	_ar- 	1260 ingressou numa organizaçío de  base dos Funcig 

	narios Peblicoa Federal exercendo atividades ate 1962 

	 ( _4113_4_149). 
	b) - RR 1962 viajou para Uniio Soviética onde tirou o Cuta 
	 de Capecitaçío Polltica juntamente çon  oito brasilei- 
	 ros, tendo inclusive recebido auxílio do Oovizrno  sqmk 

©tico 	Salhen_149 144_151 vt_a_1511LIA)i 	. 
c) - Em 1965 tentou reorganizar a Organizaçío de Base dos 

	 -FUncior;rios.Peblicos, dissolvida por fOrça da nevo-

luçSo de :1964 (..f;11108_149 v9), 
	d) - Pertenceu ao Secretariado dli_Peze doa Fnlicionerioa ,PY 

blicos_e foi eleito Delegado .da Organizaçío a;particl 

.  por dg Conterincia Estadual_prO VI CONGRESSO em 1967 

	( Pilha-150. 

 	- Participou da Conferendia Estadual  ore VI CONGRESSO 

	 onde foi eleito suplente do Comité EstaduaNa Ouanà 

	 ra ( falha 150 verso ).  

- Integrull-o  Comité da_Zona  5 - ganalte_da_leopaldlna._  



- Em 1968 participou de uma reunao do Comitê Estadual 

da Guanabara onde foi discutido um Plano de Trabalho 

( Falha 151). 

h) - Contribuía finanseiramente para o_Partido e usava com 

. órgão oficial de divulgaçáo.da subversão o Jornal "VO 

OPERUIA! (_rfilha  151 v.).__ 
i) —  As atividades__KUhVersivas do Andielado_podem também / 

	ser atestadas_pelos_depoimentoe_de.BERMINIO  RAMOS  (a 

	lha s '31_a_29.34 294  a 297).; GILVAN CAIA LCANTB  DE MELO 

( falha8—L18  a 122) e ANTENOR RARAS! ( fOlha 54 a 56 

	57 a_591  60 a 63_0_1Z  
______L__Oindiciado_em questão esta solto  com  Malga de liberdade 

____Fol..indiciado_por_deapacho_Rro.̂Ma1113.3SINL57-9_encon-
tracsa_fatografla.fleha detilOs14Pica alvEstoutlema~alif 
cativaa_sla_indiciado_Inc•átoo—nos_artigoa 8,1414,23,43,45  incisos 
I_e1IALL_Decreto_J.ei_898 de 29/9/1969.  
	 9 -,_cARLos PINHEIRO TELES DE MENEZEa - ( frahas 157 e  15$ 
	•Comunista_ailitaota do PARTIDO  COMUNISTA BRASILEIRO desde 
1967._contribuia_rinaceiremente_imtd_oPsrildesonoall;s_cantessa 
Za__ZOlhas 157 e1584._tando_int.egrado_Onanizaçao_d_e_Gaseth.APpci 
te_da_Zona Sul,.ocaslão em_qUe_JeuXuseava  e debatia tema_e_aubvetai  
voa_baixados de_entidades eupetiotes  do Partido, tffile_Somo "VOZ ./  
OPERXRIAN " MUNDO EM REVISTA" e  outros.  

O indiciado_en ques_ao este pr;so  na ilha das flOres  desde 
08/10170_com a_Prisio_Preventiva Decretada  pela  21  Auditoria da / 

	

Marinha._ 	
Fol_indlciado_pot_deopacholJOlha,156.3_14ha_380 cucou-

tra-se_totogratia,_ficha datilosc4eica al;m_doe_elementoe  cualifi 

cativos_do_indiblado_incurso nos artiEos_43.45 inciso I do Decre 

to Lni R9R  de_29/9/1909.____ 
- JOSÉ RA. J 	DA SI  VA  - ( fOlha_182 e 103).  	 

à comuta  ata_membrn_do_Comiti_listedual_daJusnabart._Prega 



	f ' A 	 I 4 

o 

4i 	OUU,L1ULIV OV401100 

data. á reincidente 

recluseo pela 

UOU ,̂..uvá.visaus, yyd.suávolu uw rwm .wwww .,,,Abc. 

pois está condenado a 9 anos .e e seis meses d 

7A Região Militar na forma do Mandado de Prisão da 
Auditoria da 7$ 

seu depoimento 

todos os  pontos 
Natureza do material 

Região Militar, constante Às telhas 214 a 216. No 

mantem-se em falsa e absurda posição, mentindo em 

indasados, no que pode ser verificado não só pela 
constante do seu Auto de Apreensão relha!' 192 

a 194 como pelos depoimentos de ANTENOR MARIUES, GIL,AN CAVALCANT 

DE MELO e OZEAS GOMES LARANGEIRAS. 

O indiciado JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA vivia na clandestinidade 

tendo confeccionado documentos de.identidade falsos. Como alies / 
confessa ; falha 182 v. do seu depoimento. Possue portanto, o 1 

diciado em pauta as mesmas responsabilidades perante A  Lei, que / 

todos os membros do Comitê Estadual, tendo rarticipado das mesmas 

reunioes e cometido os meámos crimes contra a Segurança Nacional. 
O indiciado em questão encontre-se no momento preso na Ilha 

das deres desde 9/10/70 aguardando sua transferencia .ara Recife 

onde dever; cumprir a pena imposta. Foi indiciado por despacho a 
felhal. 9. À relha 	:1 encontra-se os elemenbs .ualificativos in- 
clusive fotografia e ficha datiloscOpica do indiciado incurso nos 

artigos 8, 12,13,14,16,17,2344. 39 inoiso I, 43, 45.1ncisos IaII 
III e parjgrafos único do Decreto Lei 898 de 29/9/69. 

NDICIADOSreRAGIDO -  De C811T 	CENTRA 	De 	'A 	P.C. 

BRASILEIRO. 
Os 3L indiciados que se seguem estio qualificados es falhas 

382 e 383, 399 a 403. Foram indiciados por despacho e falha 273_e 

273 verso. Sio 

de dentro do Partido,_Tedee 

País sabre a orientnio_do 

PANTIDO_COMUNISTA_DRASILEIRO_e_poseuem 

todos Comunistas pertencentes ao Çomite Central do 

amais alta responsabilida 
es Ações subversivas desenvolvidas 	n 

chamado - PARTIDA0 - sio comandadas pu 

los supra citados 

clandestinidade 

foragidos, membros do Omite Central. Vivem 	na 

desconhecendo-se no momento seus párádeiros._rora 
por Edital_publicado não _só  em Dtirio _Oficial/ convocados a  depor 



de 11111/70  (fOlha_358)  como nos principais jornais das principais  
Capitais  dA_País  (Pilhas 266 a 269).  

_ Oa_crimcs que vem cometendO_Alatemiaticamente durante  m08_8 

fio contra a Segurança Racional sio da mais elevada gravidade, doa 
provadod pelos.  iniunoros depoimentos em que  sio citados,os  ousis_p  
dom ser consultados f;ellmente a_trav4o do índice d9O_Indic_100A!-

;s falhas 364 a 371. 
Sio os seguintes os indiciados foragidos  pertenpentos AO C,. 

mito Central do PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO! 

11 __L&JIZ CARLOS PRESTES 

12 - GIOCONDO GERBASI  ALVES DIAS  

13  - ORLANDO ROSA BONFIM  JUNIOR  

HARO  ANTONIO TAVABES COELHO  

45  - DINÀNDO REIS 

16 - GERWO RODRIGUES DOS SANTOS 

\17 - ZULEIKA  DIALAHBERT 

- JOSÀ DE ALBUQUERQUE  SALES 

- ITA1708$ VELOS° 

0 - DAVID CAPISTRANO DA COSTA 

	21  - ANTONIO RIBEIRO  GRANJA Z-..  
ZILLER 

,43 - FiEN -AITO DE OLIVEIRA MOTA 

- SERGIO ALVES MOMOS BRANDI° 8200 

5 - HERCULES  CORREIA DOS REIS  
JAYNE AMORIM MIRANDA 

k;è7 - OSWALDO PACHECO DA SILVA_ -  

____\.6_,,JRANISCO  GOMES FILHO__ 

i-FERNANDO PEREIRA CULMINO 

00  - LUIZ IGNACIO MARANHAO FILHO 

31 - LUIÉTEN6RIO  LEIA  

	

J32  - moish VINHAS 	 

x.h3 - RAnIRO LUCHBSI  
CUMBA 	  

mlelleellelliáll1~11"..1111111.111.1111 

O 



5._AGLIBERTo VIRTHA Ds_ázsmno 
6 - SEVEMING TEODORO DE MELO  

)37-- SEBASTIXO VITORINO_DA SILVA 	  
_38 - ANTONIO CHAMORRO 	 

39 - ORESTES TIMBAUBA RODRIGUES 
110 - WENCESLAU DE OLIVEIRA MORAIS 

41 - ROBERTO MORENA  

42 - NESTOR VERAS 

43 - GIVALDO PEREIRA DE SIQUEIRA 

44 - ARMENIO GUEDES  

45 - HUMBERTO LUCENA LOPES 

46 - HIRAN DE LIMA PEREIRA 

47 - AMARO VALENTIM DO NASCIMENTO  

48 - ARISTEU NOGUEIRA CAMPOS  . 	 

Requeiro a Prisão Preventiva no interesso da Justiça, dos 

38 membros  foragidos, dirigentes do Comité Central do  Partido  Co-

munista Brasileiro e indiciados nestes autos por despacho es fe - 

lhas 273 e 273  verso.  

telhas 382 e 383; 399  a 403 encontram-se dados qualifica 

ticos  dos 38 membros indiciados do Comité Central, incursos nos - 
T 

artigos 8,12,13,14,16,17,23,24,39 Inciso 12 43,145 Incisos  

e Parágrafo único do Dccreto -Lei 898 de 29/9/69.  

IND CIAD S FORAGIDOS De Ce ITÊ ESTADUAL DA GUANABARA DO_PAR 

DO COMUNISTA BR ASILE 

Os quinze indiciados que se seguem sio Comunistas pertencen 

tos ao Comitil Estadual da Guanatera._Os_supra citados indiciados 

Comitê Estadual estão foragidos e vivem na clandestinidade possui 

dó ativa vida subversiva com 1116:aros e gravissimos crimeg_Comet 

dos contra a Segurança Nacional, conforme pode ser verificado no 

depoimentos em ciue sio citados. Para maior facilidade desta análi-

se deve ser consultado o Indica dos indiciados 711; falhas 364 a  371 

	 Sio os sdguintes os indiciados foragidos pertencentes ao Co- 

mití Estadual da Guanabara, com excesso do minero 53 - JOINI OON - 

'1‘6 (3 



ÇALVE3 ALVES que se encontra no Presídio da Ilha Grande.: 

49 - AGEN0H DE ANDRADE 

'M__7__AGEN0R  DE ANDRADE FILHO 

J1.!.. ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO 
_trd_z__BENZDITO  ALVES CUNHA  

GONÇALVES ALVES 

GLEON1LDO BEZERRA DA SILVA  

BUAS REINALDO . DA  SILVA 

U6_61,AUCO DA  ROCHA  FROTA 

	 - MANOEL ISNARD DE SOUZA TEIXEIRA 

GUILHERME VARGAS NETO  
9  - MANOEL FARIA DE SOUZA  

- NILSON AMORIM MIRANDA 

__V/61 - _PAULO DE TARSO MIRANDA E LEMOS 

_-_J2-ANDO PEDRO DIETRICH 

3 - VALDIR GGMES DOS SANTOS  

GUIMARÃES DA SILVA.  
.1•••••••••••••••••••••••• • 

-_ • Requeiro Prisiin Preventiva no interisse da Justiga_dc-16 
membros foragidos dirigentes do Comitê Estadual da Guanabara e in 

diciados_nistes1auloa_por_despacto_is_fahai_273_0 273 vereq,_15_ 

X..a4a8_384 a 396 encontram-se dados qualificativos dos 16 membro 

indiciados_do Coolta_Eatadualip_exceasGes reltaa_coe_niueems_64_-
LOURIVAL OUIMARAES DA SILVA e 52 BENEDITO ALVES CUNHA por desco. 

oer-moa.__aeus dados qualifiCativos. Os supra citados indiciados e 
tio incursos nos artigos 8,12,13,14,16,17,23,24,39 Inciso 19  43,  
45 Incisos I,II III e Parágrafo Único do Decreto Lei 898 de 29/9/  
1969. 
	65 - VIVALDO RAMOS VASCONCELOS 

66 - ALUIZIO TEIXEIRA 

	 Finalmente, os dois ultimos indiciados foragidos,sio comu - 

nistas militantcfr, o que ; atestado pelos depoimentos em que 8;0 

citados ;s  fOlhas 294 a 297; 47 a  50; 57  a 59; 60 a 63 e 118 a 12 

O Indiciado VIVALDO VASCONCELOS  4 Advogado do Partido (Se - 



er 	,Pd7, 

tor Jurídico) e o indiciado ALUIZIO TEIXEIRA  á membro do Comitâ Uni  /,(1  
versiUrio com 
ogravante dos 
I 'gravada por ter 
cito da Justiça 

participaçío do emite Estadual sendo que possui 	o 

er reincidente. Rcincidencia esta que fica ainda moi 
o indiciado ALUIZIO TEIXEIRA, recebido o boneple- 

ao revogar sua priego. a qual rara motivada pelo eia 
quadramento em UM do Primeiro Distrito Naval no ano de 1969, oca- 
sião em que foi preso em flagrante com grande quantidade de materj, 

11 subversivo. 
Requeiro Ia Prisão Preventiva no interesse da Justiça dos indj, 

ciados foragidos VIVALDO RAMOS DE VASCONCELOS e ALUIZIO TE1XH;RA , 

indiciados nestes autos por despacho es telhais 273 verso. as f; 	- 
lhas 397 e 398 encontram-se 	os dados qualificativos dos indiciadoi 

incursos nos artigos 14, 231  39 inciso I, 43943 Incisos I e II do/ 
Decreto -IA 	98 de '29/9/69. 

. 	. 
 

Terminadas as diligenciaa deste IPM constatou-se que CARLOS - 

ALBERTO VIANA MONTARROYOS não se estruturou no PCB, motivo pelo 	- 

qual deixou de ser indiciado, permanecendo apenas como Testemunha/ 
no T.nquerito anterior. 

• 0s fatos apurados constituem crimes de competencia dos Tribia 

riais Militares, sejam portanto estes autos remetidos ao Exma. Sr./ 
Comandante do Primeiro Distrito Naval a quem incumbe providenciar/ 
sabre a remessa ao EXII12. Br. Juiz Auditor da Segunda Auditoria 	da 
Marinha, sugerindo que sejam por motivo de segurança previamente - 
encaminhadas ecipias das principais peças destes autos ao SNIICENI- 

MAR, C13 e CISA, para conhecimento e divulgação que julgar cabível 
1 Comanda lan Priaajrn plfttrltn 	N aval, Rin da...ja~uana_bara_eal__. 

31.-de-dezembro de -1970. 	
C' araer... 

ABERTO MELLO 	3 CARVALHO RI .4 i  Vff 

--Capitao-de ,.. Corvo 	 ga ,  , 	,•, 	.• 

3 
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SOLUÇEO  

Verificando—se das averiguaçaee policiais que mandei proce 

dor que os fatos apurados constituem crimes previetos na LEI DE 

SEGURANÇA NACIONAL, praticados por: (1) — OTACILIO NUNES GOMES; 

preso donde 01/07/1970 na Ilha dão Plaree, com prieão prevPnti— 

docrotada pela 2$ Auditoria da Marinha da 18 CJM; (2) — ELSO1 

COSTA — prèoo desde 30/06/1970, estando jd com uma condenação d 

um (1) ano e sois (6) meses de prisão, determinada pela Audito—

ria da 5$ Região Militar, tendo eido transferido para à :rieão 

Provieéria de Curitiba no Estado do Parand, para oumpriwento d 

pena que lho foi imposta. (3) — JOX0 MAS:SENA MELO — prego deed 

30/06/1970 na Ilha das Flaree, estando jd condenado à pena de e 

te /7) anos de reolusão pelas 18 Auditoria da Marinha da 18  CJM 

e 2a Auditoria da 2a Região Militar; (4) — ANTENOR MARQUES — so 

to, em regime de liberdade controlada; (5) MARIA NAZARETH CUNHA 

DA ROCHA — presa desde 26/08/1970, na Ilha das Fiares, com pri 

não preventiva decretada pela 28 Auditoria da Marinha. Banida d 

país por Decreto Presidencial por constar da lista doe presos / 

oubvereivoe pedidos pelos terroristas em troca da liberdade 	d.  

Embaixador da SUISSA; (6) GILVAN CAVALCANTE DE MELO — preso dee 

de 14/09/1970 no Presídio da Marinha, jd estando condenado à pe 

na de cinco (5) anos de reclusão pela Auditoria da 7$ Região M1 

litor. Entretanto, esta prisão foi revogue,  pelo Supremo Tribu—

nal Militar, conformo consta nos documentod às falhas 360 e 361 

doa autos deste Inquérito. Estd com prieão preventiva decretada 

pela 2a Auditoria da Marinha da 1' CJM; (7) — ANTONIO MOURA() VI—

EIRA FILHO — preoo desde 07/01/1971 na Ilha das Fiares. Tendo em 

vista o interesse da Justiça, julgo procedente o pedido de prielio 

preventiva do citado indiciado, requerida pelo Encarregado do 

'PM (falhas 435) destes autos; (8) — OZEAS GOMES LARANJEIRAS —

salto, em regime de liberdade controlada; (9) — CARLOS PINHEIRO 

TELES DE MENEZES — preso desde 08/10/1970 na Ilha das Fiares, / 

com prisão preventiva deoretada pela 2$ Auditoria da Marinha; / 



)( 

(10) - JOSL 1,AI6.UND0 DA SILVA - prOso deode 09/10/70 na Ilha dam 

Flóreo, aguardando sua transferãncia para Recife - Pernambuco,'or  

de cumprird à pena de nove (9) anos e veie (6) mosca de reclusão,  

imposta pela Auditoria da 71 Região Militar; (11)-LUIZ CARLOS Ph 

TES - foragido. (12)-GIOCONDO GERBASI ALVES DIAS - foragido; (13 
I-

ORLANDO ROSA BOMFIM - foragido (14) - MARCO ANTONIO TAVARES COE-

LHO - foragido; (15) - DINARCO REIS - foragido; (16) - GERALDO R 

DRIGUES DOS SANTOS - foragido; (17) ZULEIKA D'ALAMDERT - foragid 

(18) - JOSE DE ALBUQUERQUE SALES - foragido; (19) ITAI JOSE VELO 

SO - foragido; (20) - DAVID CAPISTRANO DA COSTA - foragido; (21 

ANTONIO RIBEIRO GRANJA - foragido; (22) - ARMANDO ZILLER - fora 

do; (23) - RENATO DE OLIVEIRA MOTA - foragido; (24) SERGIO ALVES 

HOLMOS BRANDXO REGO - foragido; (25) - HERCULES CORREIA DOS REIS 

foragido; (26) - JAYME AMORIM MIRANDA - foragido; (27) - OSWALDO 

PACHECO DA SILVA - foragido; (28) - FRANCISCO GOMES FILHO - fora 

gido; (29) - ',LIMANDO PEREIRA CRISTINO - foragido; (30) - LUIZ 

IGNACIO MARANHXO FILHO - foragido; (31) - LUIZ TENORIO LIMA - fo 

regido; (32) - MOISES VINHAS - foragido; (33) - MURO LUCHESI -

foragido; (34) - SALOMXO MALINA - foragido; (35) - AGLIBERTO VIE 

RA DE AZEVEDO - foragido; (36) SEVERINO TEODORO DE MELO = foragi 

do; (37) - SEBASTIXO VITORINO DA SILVA - foragido; (38) - ANTONI 

CHAMORRO - foragido; (39) - ORESTES TIMBAUDA RODRIGUES - formwld 

(40) - WENCESLAU DE OLIVEIRA MORAIS - foragido; (41) - ROBERTO Mi  

RENA - foragido; (42) - NESTOR VERAS - foragido; (43) GIVALDO PE 

REIRA DE SIQUEIRA - foragido; (44) - ARMENIO GUEDES - foragido; 

(45) - HUMBERTO LUCENA LOPES - foragido; (46) - HIRAN DE LIMA PE 

hEIRA - foragido; (47) - AMARO VALENTIM DO NASCIMENTO - foragido 

(48) - ARISTEU NOCUEIRA CAMPOS - foragido; (49) - AGENOR DE ANDR 

DE - foragido; (50) - AGENOR DE ANDRADE FILHO - foragido; (51) A.  

TONIO PEREIRA DA SILVA FILHO - foragido; (52) BENEDITO ALVES CU-

NHA - foragido; (53) - JOSE GONÇALVES ALVES - foragido; (54) CLE(  

NILDO BEZERRA DA SILVA - foragido; (55) - ELIAS REINALDO DA SILV 

foragido; (56) - GLAUCO DA ROCHA FROTA - foragido; (57) - MANOEL 



(57) - MANOEL ISRARD DE SOUZA TEIXEIRA - foragido; (58) JOXO GUI 

LHERME VARGAS NETO - foragido; (59) - MANOEL FARIA DE SOUZA - fo 

rugido; (60) - NILSON AMORIM MIRANDA - foragido; (61) - PAULO DE 

TARSO MIRANDA E LEMOS - foragido; (62) - ALICIO PEDRO DIETRIM - / 

foragido; (63) - VALDIR GOMES DOS SANTOS - foragido; (64) - LOU-

RIVAL GUIMARXES DA SILVA - foragido; (65) - VIVALDO RAMOS VASCON 

GELOS - foragido; (66) - ALUIZIO TEIXEIRA - foragido; determino 

a remessa com urgen,:ia ao Exmo. Sr. Dr. Juiz Auditor da 28 Audi-

toria da Marinha da 111 CJM, uma vez que o processo jd foi distri 

buído para aquela autoridade. Antes, porém, da supra citada pro-

videncia, por cotar de ao6rdo com a eugeotão constante do Relató 

rio do Encarregado do IPM, sejam, por motivos de segurança, enca 

ninhadas cópias das principais peças destes autos ao Centro de 

Informações da Marinha, e, além dele ao I Exercito, 3G Zona A6 -

roa e Serviço Nacional de Informações, para conheoimento e divul 

gações que julgar cabíveis. Julgo procedente o pedido de prisão 

preventiva dos indiciados de números (11) a (66) requerido pelo 

Encarregado do IPM 

pola qual encareço 

Juiz Auditor da 24  

otária Militar. 

Comando do 12 

do janeiro de 1971. 

em seu Relatório, (fOlhas 437 e 438), razão / 

a decretação das mesmas pelo Exm2. Sr. Dr. - 

Auditoria da Marinha da 1G Circunscrição Judi 

Distrito Naval, Rio de Janeiro, GB., em /,') 

ce 1.(!ee,  • "(--" 	".' 
OCTAV JOSE SAMPAIO FERNANDES 
Vice-Almirante - COMANDANTE 



ALDO PEDRO DIETRICH A . . 91 	. 041.439 71 NO 
ALGO PEDRO DIETRICH A • • 62 	. 033.980 71 NO 
ALDO PEDRO DIETRICA A 2 V 4 	. 044.636 72 NO 
ALDO PEDRO DIETRICH A . . 62 	. 028.327 71 NO 
ALDO , PEDRO DIETRICH A • • 5 	. 000.397 69 NO 
ALDO PEDRO DIETRICH PRADO 9 A 144 . 84 	. 051.503 71 NO 
ALO() PEDRO DITRICH A 5 . 12 	. 087.189 75 NO 
ALDO PEDRO DITTRICH A 4 . 4 • 087.638 75 NO 
ALDO PEDRO DITTRICH A • • 22 	. 088.945 75 NO 
ALDO PEDRO DITTRICH PRADO 9 A/I 5 . 6 	. 088.865 75 NO 
ALDO PEDRO DIETRICH A 1 . 13 	. 092.053 75 NO 
ALGO PEDRO DITTRICH A . . 9 	. 089.388 75 NO 
ALGO PEDRO DITTRICH A . . 17 	. 089.425 75 NO 
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