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DATA: 17 DEZ 82 

ASSUNTO: SILVIA LÚCIA VIANA Mer 	C,YOS 

ORIGEM: 

REFEdÊNCIA, -x-•X 

AVALIAÇÃO: A/. 

DIFUSÃO ANTERIOR: -x-x 

DIFUSA°, SS/06 

ANEXO: PRONTUÁRIO DA NOMINADA 

1 

Sn-  .• LÚCIA VIANA MCNTARROYOS, conhecida como "TATIANA" e "TOEA", 

filiada ao Partido Operário Revolucionário Trotikista (PORT),foi pre-

sa quando se reunia em uma resid'encia em PRAZERES, município de JABOA 

TU/PE. 

Participou de várias reuniões nas Ligas Camponesas, em companhia / 

de FRANCISCO JULIA0 e outros agitadores. Tomou parte no Congresso Nacil 

onal do PORT A  em SÃO PAULO. 

Foi condenada pela 7a CJM á pena de 08 anos de reclusgo, por infra 

çgo aos artigos 7Q, 90, 100, 11Q e 12Q de Lei nº 1802/53. Encontre-se 

forcgida. 
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NOME: 	 I LV L LirC I.,  V IAN4 flor ITARROYCS (conhecida por "TATIAMO'e "TAXA") 

FILIAÇÃO: 	Adendo dos Santos Montarroyos e Maura Parente Montarroyos 

NATURAL DE: Pernambuco 

PROFISSÃO: Estudante de direito 	
RECIFE/PE. 	—SUBVERSIVA— 

DATA FONTE HISTÓRICO  

4-/2/66 

14/09/66 

20/9/66 

13.12.66 

• 
, 

13/03/968 
29..4.68 

S1I-APE 

SNI 

IPM 
(D.0.112192 d•Militar 

30/8/66) 

:NIXT . E 

7a M 
72 RM 

Filiado ao Partido Onerãrio Revolucionário Trotikista, juntamente 
om àntônio Edmar rWioano, Jair Bori 	(ou 3orim), Dea Maria Dourado 

'e Matos, Martinho Lear Campos, e Pedro 4ickovsk Clemanchuk. %Men 
ligações nimbem com o elemento José Alves Filho, mineiro, subversi 
o, 	reginte no Recife. 	O Partido Operário Revolucionário Trotki- 

t6, constitui organizaço radical de esquerda, e que visava subver- 
rid0 a ordem publica e social, 	implantar a ditadura da classe opt- 

aria no Pais.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-m 

-No dia 2 de Novembro de 1964, foi nrese quand ,  se reunia 
som outros em uma casa da Yilla da Caixa F:Anómik.a Feder. 
no Distrito de Prazeres, Municiai° do Jaboatio.-Foi ',Ire 
endide farte material oemaniata.(INF..*.b04/SNI/A.RE SSI 
-9434/09/Nov/64).-x-x-x-x-x-x--x-x,x-x,x-x-x-x-x•x-x-x-x-a 

Em face do que apurou o IPM o Dr.Auditor da Setima Regia 
denunciou-a corno infratora dos arts.130,133 e 13 

do C.P.M. e art.2Q inciso III da Lei 1.802/53. Solteira 
c/21 anos, residente a rua dos Palmares n.30-A, apto.202. 
Integrante de uma celula universitária, er- Jstreitamente 
ligada ao chefe regional do PORT Pedro Itkovsky . Partici 
pou de varias reunioes nas ligas camponesas em companhia 
de Francisco Julitio, Luis Serafim e outros agitadores. 
Tomou parte no congresso Nacional do PORT em S.Paulo. P 
ticipava de todas as reuniões de carater subversivo nota, 
damente .s realizadas em apartamento do Edf.Hollyday, ond 
residiam militares da FAB, incluidos na me 	denuncia, 
alguns dos quais expulsos da Aeronáutica po_ subversão, 
como Jair Borin,, Aliciava e incitava o indisciplina 	no 
seio dam clasnes armadas, viasndo a implantaçao do regim 
socialista. 	 , 
Processo 79/65 - O Conselho Permanente de Jusça de Exe 
cito '-m sessão do dia ..8.06 a julgou e condenou a 8 anos 
de pr,sao de acordo com os arts.7,9,10,11 letra e, e 12 da 
Lei 1802/53. (Ref.Inf.625/SNI/ARE - SSI-429/10.8.66).-x- 

, 
-::1:exo: 	(.0(5.pia do Procrio n2 79,765 da Pmlitoria da 7L Fr 
Processo n2  39/65, Sentença. 
O Dr.Uromotor Militur,em exerelcio,denunciou: 	Silvia Lá 

cia Viana Montarroyes,conhecida por "Tatiana",hrasileira, 
solteiro,estudantc de direito,com 21 anos de idade,como 
infratora dos artigos :30,133 e 134 do CPM e 	artigo 2Q,i 
ciso III da Lei nç 1802153. Integrante de uma aelula uni 
versitária.ere estreitamente ligada ao chefe regional 	d 
PORT.. Pedro Maiokovisky Clemanchuk. Participou de várias 
reuniões nas 	ligas camponesas.em companhia de Francisco 
Juliio,Luiz Serafim e outros agitadores. Temeu parte 	no 
Congresso Nacional 	do PORT em SZo Paulo. Participou de i 
todas as reuniões de caráter subversiver notadamente as 
realizadas em apartamento 	no Edifício Hollyday,onde resi 
diam militares da FAB,incluidos nesta denuncia,alguns do 

Is

quais expulsos da Aeronáuticr,,por subversZo,comc Jair 
rin. Aliciava e incitava 'à 	indjsciplina no 	seio 	das ela 
es aeltadaa..e1sandO_J-implantaccaa do renime_socialista,___ 

trontintla 'as fls.42. 



n.• 	..00670. 	Fl s.o 2. 

NOME- SILVIA LUCIA VIANA MONTARROYOS (Conh ecida por "TATIANA" e "TAKA") 

FILIAÇA0- ADEILDO DO:: SANTOS MONTARROY 

NATURAL D E - PERNAMBUCO 

PROFISSÃO- 	Estudante de direito 

OS e MAURA PARENTE MONTTARROYOS 

RECIFE/PE. c1JFIVERSI VA.. 

• 

DATA FONTE 

... 

HISTÓRICO 

29.841.60 75  RM Requereu,afinal,o Dr.Representante do Miniti;ria .Ali-
co Militar a citação do denunciado para se ver processar 
e julgar na forma da lei. 

Nestas condiçeies,diante do 2Cien3 expiistoà prova dos / 
autos e o trais que dGles c,onstam,resolveu e conselho 	: er- 
manente de Justiça do E;;ercito,preliminarmente,e por una- 
nimidade de votes,acolher a exceçZo 	de coisa julgada ar - 
guida pela defesa em favor de Silvia Lucia Viana Montar-
royos,julgada e condenada anteriormente,pelos fatos criã 
nosos que 	lhe são 	imputados neste processo jt julgarsento / 
realizado 	em 16 de agosto 	de 1966,pelo 	•onselho Permonen 
te de Justiça do Exercito,estando,consequentemente,exclul 
do 	do presente il:lgartento. 
(Ref.Sentença remetida pela "uditoria de Guerra da 7ft FIM 
em 3.64.68)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmxxxxxxxxxxx,axxxxxxxxw 

15.03.76 ARA/SNI Conforme relação remetida pela CJM, datada de 
30.12.75, o nominado encontra-se foragido. 
(Ref. Dados colhidos pelo GAB/ARE/SNI).x.x.x.x 

*******4******X*M-X-'?~3é**a~XXX-XXX-X****X-XX******XX**:****X*X 

27.03.81 72CJM Em 16.03.66 foi condenada pela 75 CJM (Proc. 
79/65) a pena de 08 anos de reclusão, por 	in- 
fração aos arts. 	72, 	9e, 	102, 	112  e "..2.!.' da Lei 
ne 1802/53. Poragida. 
Ref.: Dados colhidos na 75 CJE 

* O anexo não acompanhou o ACE. 
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Réu: rumn LUCIA VIANA MONTAIWNS, ot. SILVA LUCIA MONTARROYCS: 

de P_deildo Montarroyos e Maura Mprunrroyos c9m 21 aros de idade, soltein, 
natural deste Estado, estudante, residente a Pua Caruaru, nQ 75, bairro de Areias, na 
cidade do Recife, como inrratora dos Artigos 2Q, incisos III e IV, 7Q, 921 1029 11Q e 
seu § 32, tclos da Lei nº 1.W2, de 5 de janeiro de 1953 (Ini,de Segurança Nacional)- 

Vulgo TATIANA - Jovem integrante de una célula universitaria G-5. Muito ligada na 
seu amante PEDRO MAKOVSKY CLEMACHUCK, elemento agitador e chefe do Comitê Regional do 
PORT. Participou de varias aasembleics das ligas Camponesas, em comn•nhia de FPANCIECO 
JULgO, LUIZ SEValre outros agitadores. Tomou parte no Congresso Nacional do PORT. 
Participou de varias assembleias das ligas Camponesas, em companhia de JULI3:0 e LUIZ 
SERAFIM. Tomou arte no Congresso,y.acional do PORT realizado em São Paulo. Promoveu 
reuniões de carater subversivo neste Estado, com a participação de dirigente: nacione 
is e elementos recrutados em di.iersos setores. Distribuiu panfletos;  boletins e jorAa 
is s-i 	.ivos "E:ISTÊNCIA", na fabrica de Macaxeira, no meio operario. Aliciou verá_ 
os 	9 da fábrica da MacPytira, a ingressarem nas fil(Jras do PORT. Fazia reuni 
;ias 	ter subversivo, em recintos fechados ou abertos onde eram discdd.Joa assa 

.cresse do renT, inclusive a derrubada cio regime democrt5co e a irnplentaçao 
um 2. ando Opervio Pevolucionario Socialista. Frequentava apartam9tos de sarr,,,cntco 

da FAB, onde Lambem residiam elementos subversivos, expulsos da Aeroneutica, onde fa- 
riam reuniões de cLrânr mibver-ivo. 	 1:;171..1',nrgn do jornal subiersivo 
"RE:)=NCIA", orgãc de propaganda do PORT, que incitava a diverg;ncia entre as cler„es 
t o gaio entre eles e a mudança do regime democ-Ético para a implantação do Socialismo. 

incursa nos 'xtq: 1?0,133 e 134 do Cl!,' e / 	2,5,7,11,12,14 e 17 da Lei de Segs 
rapta Napionalo  (ref. Processo n2  7n/65 0.p. .'Aditorio da 70. -eRispi1,1""tax)-x-x-x-x,x- 




