
I - INTRODUC~O 

A coleção COMITÊ BRASILEIRO PELA ANISTIA, 

c ompõe-se de documentação sobre momentos da repressão política no 

ras 1 1 durante o período da ditadura militar. Este material foi doado 

Comitê Brasileiro pela Anistia e abrange diversas fontes 

documentais de outras entidades. 

Fundado no ano de 1978, no Rio de Janeiro, por 

iniciativa do Movimento Feminino pela Anistia, o Comitê Brasileiro 

pel a Anistia veio congregar os esforços das diversas entidades e 

personalidades em luta, nas suas ~pectivas frentes, contra o regime 

de excessão. Sem abandonar suas reivindica,ões específicas, tais 

1nstituições passaram a compor, através de seus representantes, um 

movimento cuja linha de atua,ão então extrapolava as questões mais 

gerais referentes a~s Direitos Humanos, dando maior ênfase ~ luta pela 

a nistia, ~ luta contra as perseguições políticas, as prisões e as 

t orturas . Para tanto, definiu como bandeiras de luta a extinção das 

l eis repressivas- como a Lei de Segurança Nacional, e a luta pelo 

desmantelamento dos Órgãos e aparelhos de repressão - como o DOPS e a 

polícia política. 

Mantendo sua especificidade, o Comitê trabalhou na 

r ganização de debates, encontros e congressos, empreendendo estudos e 

pesquisas relacionados com a repressão política. Atuou junto aos 

d iversos movimentos da sociedade civil, junto aos parlamentares do 

Congresso Nacional,no sentido de modificar os as~ectos da legislação 

vigente referentes aos direitos humanos, ~ questão da repressão, da 

anistia; junto aos presos políticos promovendo desde assessoria 

jurídica até a divulgação pÚblica de seus casos através de manifestos, 

declarações, convocatórias, moções e outros . 

As entidades que então compunham o Comitê obtinham em 

suas lutas específicas o apoio deste último, que, atuando no sentido 

de atingir um nível mais elevado de coordenação possível entre tais 

lutas específicas e a luta pela Anistia,de forma a reforçar o 

movimento mais geral pelos Direitos Humanos . Por isso, esta Coleção 

oferece também um amplo material sobre a luta pelos direitos humanos e 

obre a luta contra a Dilddura Hll itar . 

No primeiro ano de sua atuação, o CBA contou com uma 
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organi~a,ão 1nterna denominada Regime Democrá~ definida como 

entidade c1vil sem fins lu rativos, com vist as ao sent1do amplo da 

luta pela Anistia, de carater apartidário . 

Após um ano de funcionamento, foi proposto um trabalho 

de reestruturação, quando foram criadas as comissões permanentes , com 

obJet 1vo de estudar, buscar informações, avaliar e propor iniciativas 

ao conJunto do CBA em torno de suas lutas e preocupações permanentes . 

Durante seu p imeiro ano de funcionamento, 

estendendo-se ainda por 1979, vários núcleos estaduais e regionais 

foram constituídos no sentido de uma atuação conjunta com os 

mov1mentos sociais reinvindicativos desenvolvidos na s várias regiÕes 

do país . Interagindo em torno da questão mais abrangente da 

repressão política, tais núcleos buscaram se envolver nas questões 

mais localizadas, transformando-se em canais de veiculações de nível 

nac1onal. 

II - Apresentação 

ASPECTOS DA ORGANIZAC~O. Justificativa 

Em linhas gerais, a organiza~ão da Coleção CBA tem como 

Pontos básicos de referência a origem e produção da documentação por 

entidades e personalidades envolvidas no movimento pela Anistia e no 

Movimento Nacional em torno dos Direitos Humanos. 

Nesse sentido, a organização dos documentos apresenta-se 

na forma de séries documentais . A organização por tipos documentais 

ta1s como panfletos, folhetos, impressos datilografados, que compÕem a 

grande maioria da documenta~ão, cedeu lugar ao conteúdo desses 

documentos possibilitando que sua recuperação ocorresse de forma 
integral. 

facilitar 

A subdivisão das séries em sub-séries e ítens busca 

o acesso do pesquisador aos conteúdos de relevante 

lmportâncla reunidos pelo CBA,titular da Coleção. 

Esta forma de organização ontempla ainda quantidade de 

documentos sobre assuntos variados, dando e~pressão à sua 

Um assunto em espe ial mereceu a caracterização de uma 

relevânc1a. 

série, qual 

seja, a Série Presos Políticos que compÕe o objeto principal do Comitê 
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Bras1leiro pela Anistia. Outra parte do material priorizou a 

das categorias localização dos documentos no interior das entidades, 

prof1ss1onais, etc . 

Em respeito à entidade doadora da Coleção e a grande 

quantidade de material produzido pela mesma, bem como ao caráter 

ccntralizador de seu trabalho, foi criada a Série "Produção", onde se 

encontram todos os documentos produzidos pela entidade, inclusive o 

que se refere aos presos políticos. De forma a facilitar o acesso à 

este ~lt1mo assunto, já qu e o rnp5e t a mbém, 

documentação sobre presos plíticos foi 

1nter1or desta Série Produção . 

por sua 

reunida 

vez, uma Série,a 

e referendada no 

Por fim também mereceram atenção especial eventos de 

car .íter divulgador do Movimento Nacional, de agregação de forças 

nac1ona1s e internacionais e de reflexão do momento político nacional, 

bem como do próprio movimento das forças de luta em torno da Questão 

da Anistia e dos Direitos Humanos em geral . 

A organização dos documentos nas pastas refletiu a 

ordem interna da Coleção, onde buscou-se observar critérios tais como 

a ordena~ão uo úoru1nentos em ordem cronológica e em ordem alfabética 

c, em alguns casos, tipos documentais como cart5es e cartas, 

reunidos à parte no interior das pastas . 

foram 



ASPECTOS DAS SÉRIES, SUBSÉRIES E íTENS: ORDENAC~O NAS PASTAS 

Nesse ítem está exposta a forma de estrutura~ão da 

documenta,ão . Está apresentado o conteúdo das séries justificado 

pela ordena~ão respe l i va desse conteúdo . Por fim, estão loc ali2ados 

os conteúdos nas pastas, reunidos em séries, subséries e ítens. Para 

facilitar a busca e locali2a,ão, as pastas foram numerada compondo um 

total de 61 pastas . 

INVENTÂRIO 

Série I : Produção 

Subsérie: Administrativa 

Subsérie : Núcleos 

Série II : Presos Políticos 

Subsérie : Históricos 

Subsérie : Denúncias 

Subsérie : Regime c arcerário 

Subsérie : Produção do Preso 

Série III : Manifesta~ões de Apoio 

Subsérie : entidades, grupos, comitês 

Sub s érie : ca teg or id pr ofi ssi onal 

Sub.série : sociedade civil 

Sé r- i e IV : Eventos 

Subsérie : encor1t t-os, manifestações, 

Sub -ér i e : ong resso s 

r-euniões 



SéRIE PRODUÇÃO 

Nesta série está reunida toda documenta~ão produzida 

pelo CBA no decorrer de sua atua~ão a partir de 1978 . Devido ao seu 

caráter de Fundo documental, optou-se por reunir toda sua produ~ão 

nesta série, inclusive a rodu,ãu referente aos presos políticos e aos 

Eventos que compÕem também séries documentais . 

colocado anteriormente, a organiza~ão dos documentos referentes à 

essas duas séries se dá de tal forma a serem facilmente localizadas no 

inlerior JdS pastas . 

Os tipos documentais apresentam-se em forma de 

panfletos, folhetos, ca tões, textos d ilografados em 

t1mbrados do CBA ou assinados por Diretores e Secretários. 

papéis 

Outros 

documentos apresentam- se na forma de manuscritos como os levantamentos 

de endere~os, informa~ões sobre presos políticos, documentos 

referentes à contabilidade e oulros . 

Quanto ao seu conteúdo, apresentam-se no formato de 

mo,ões, denúncias, esclarecimentos, reivindica~Ões, textos onde se 

discutem diversas questões como a estrutura do Comitê, a Questão da 

Anistia, da Lei de Seguran~a Na ional e outros, que por sua vez, 

são dirigidos à popula~ão em geral, 

parldtllentares, etc . 

a grupos reivindicativos, a 

Vejamos a seguir como se distribuem esses conteúdos nas 

pastas. 

SéR IE I : PRODUÇÃO 

Subsérie: Adm i n istrativa 

Os documentos aqui reunidos apresentam o timbre da 

Comissão Executiva Nacional que responde pela entidade como um 

todo . 

Ítf::'ns : 
Estão distribuídos em duas pastas, 

ltern : Estrutur-a do Comitê, atribuir;:ões 
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Mater1al referente a entidade, a sua organiza~ão 

interna, ao seu histórico, aos seus objetivos, sua linha de 

atua~ão, enfim, toda documenta,ão advinda das reflexões do comitê 

sobre si próprio . Esses documentos apresentam- se na forma de 

textos dat1lografados. 

CBA, P . 1 

ítem. Material de divulgação: manifestos, convocatórias, 

outros 

mo~ões e 

Apresentados dessa forma, esses documentos são 

utilizados pelo CBA para divulgação da sua proposfa, no formato de 

manifestaçães de apoio e são enviados a presos políticos e seus 

familiares, aos sindicatos, grupos em sua lutas específicas, aos 

jornais alterr1ativos, como os jornais "Em Tempo", "Resistência " , 

"Versus". Pode ser encontrada dentre essa documentação material 

referente ao assunto "Presos Políticos". 

CBA, P . i 

ítem Relação de CBAs <núcleos), entidades e personalidades 

Aqui encontram-se listas com nomes e endere,os de 

núcleos estaduais e regionais (do interior de Estados) do CBA, de 

ont1dades tais como o Movimento Feminino pela Anistia (MFPA> I a 

Comissão Pró-Índio, a CAB, CNBB e outros. Relaciona ainda 

Personalidades envolvidas no Movimento pela Anistia, 

políticos e pessoas em geral atingidas pela repressão . 

CBA, P . 2 

Subsérie : Núcleos 

Material de divulgação contendo denúncias, 

ex-presos 

moções, 

convocatórias, análi s es (da conjuntura nacional, da ditadura no 

Bras1l e na América Latina, questão da Anistia, Lei de Segurança 

Nacional) produzidos pelos núcleos estaduais . Encontram- se também 

documentos referentes à questões locais (dos núcleos) como: a luta 

Pela po se de terra, denúncias de torturas nas prisões, mo~Ões de 
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apoio pelas greves de fome de presos políticos, denúncia de 

repressão a membros da Igreja, documentos históricos de presos 

políticos, mortos e desaparecidos, denúncias de atentados e outros . 

Os documentos de cada núcleo encontram-se separados 

nas pastas, sendo ainda que tais núcleos estão dispostos sob ordem 

alfabética. Os núcleos do Rio de Janeiro e São Paulo apresentam uma 

massa documental mais volumosa que os demais . Daí terem sido 

colocados à parte na ordena~ão alfabética. Ainda devido ao volume 

foram elaboradas subdivisões internas facilitando o acesso ao 

mater1al. 

ítens: 

Bah1a 

Camp1na Grande (Pb) 

Ceará 

Curitiba 

Distrito Federal 

Go1ân1a 

ítens : a 

Minas Gerais 

Paraná 

Pernambuco 

R1o Grande do Norte 

Rio Grande do Sul 

Santa Catarina 

Internac1ona1 : Paris e Estocolmo 

item : Rio de Janeiro 

Sub-item : Estrutura, atribuições 

CBA, P.3 

CBA, P . 4 

O CBA Rio de Janeiro foi o primeiro Comitê, fundado 

Por iniciativa do Movimento Feminino pela Anistia . Esta pasta 
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contém documentos que discutem a estrutura~ão interna, bem como 

propostas de reestrutura~ão do núcleo durante o ano de 1979 . 

Sub-item : Material de Divulga~ão (Manifestos, convocatórias, mo~ões 

e outros 
Apresenta o mesmo tipo e forma de documenta~ão do 

ítem II da Série Produ~ão, sub - série Administrativa . Encontra- se 

reun1da documenta~ão referente a presos políticos e organiza~ões 

políticas específicas . 
CBA, P . 5 

Sub-Ítem: Rela~ão de Presos Políticos, Mortos e Desaparecidos 

Listas contendo nomes de presos políticos mortos e 

desaparecidos sendo que em alguns casos podem ser encontrados 

endere~os e outros dados . Referência à Série Presos Políticos . 

CBA, P . 6 

Sub-ít~m : Eventos 

Pronunciamento do Comitê em Encontros, Congressos, 

Reuniões promovidas pelo CBA em conjunto com outras entidades do 

Movimento Nacional pela Anistia . 
CBA, P.7 

ítem: São Paulo 

Sub-ítem: Estrutura do Comitê, Atribui~ões 

Apresenta documentos como estatutos do 

propostas de estrutura~ão e reestrutura~ão, enfim, material 

à sua organiza~ão i nterna . 

Sub-item : Relatórios, Atas de Reuniões 

Comitê, 

referente 

Documentos referentes às reuniões da Coordena~ão Geral 

da Comissão Executiva do Comitê, cujos membros são os repr ese ntdnl e s 

das várias entidades que compÕem o núcleo. 

CBA, P . 8 
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Sub-Ítem Eventos 
Pronunciamentos do Comitê em Encontros, Congressos, 

Reuniões promovidas pelo CBA e pelas entidades do Hovime t1Lo Ndc ional 

pela Anistia . 
CBA, P . 9 

Sub-ítem: Núcleos Regionais 
Núcleos instalados em várias cidades do Estado de São 

Paulo. Os documentos encontram-se agrupados de acordo c om os núcleos 

a que se referem, que por sua vez estão organizados em ordem 

alfabética nas pastas . 

ABC "' 

Anápolis / 

Baixada Santista / 

Bauru ~ 

Campinas ., 

Limeira , 

Osasc o , 

Piracicaba 

São Carlos 

São eles : 

São José dos Campos "' 

PASTA 11 

Sub-ÍtQm: Com1ssões Internas 

CBA, P . 10 

- Comissão de Presos Políticos, Hortos e Desaparecidos 

Esta comissão reuniu listas de presos políticos mortos 

e desaparecidos no Brasil e no Exterior desde 1964 . Apresenta ainda 
uma lista 

Araguaia. 
específica dos mortos e desaparecidos na região do 

Além dessas listas podem ser encontrados material de 

d1vulga~ão em sua maioria referentes a mortos e desaparecidos, em 

forma de denúncias, mo~ões e outros . Encontram- se assim, documentos 

que se referem a Série Presos Políticos . 

CBA, P . 11 

- Núcleo dos Profissionais da Saúde 

Contém documenta~ão produzida por 3 entidades da 
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categor 1 a médica <Associação dos Médicos residentes do Estado de São 

p uln, c~ntro Btasileiro de Estudos em Saúde e Associação dos Médicos 

San 1 tar 1stas de São Paulo) . A documentação reunida discute questões 

relativas à ética médica e as torturas nas prisões, denuncia a 

con 1vêncla e a colaboração de médicos das prisões que fornecem 

d1agnósticos e laudos falsos . 

CBA, P . 12-13 

Sub-Ítem : Material de Divulgação 

O tipo e a forma dos documentos é a mesma que foi 

apresentada nos outros sub - ítens de mesma referência . No entanto os 

documentos encontram-se aqui separados em quatro grupos : 

- Denúncias de ameaças, atentados, torturas e sequestras 

- Histórias de presos políticos e exilados 

- Correspondência Ativa 

- Pronunciamentos sobre a Anistia 

CBA, P . 14 

Sub-Ítem : Material de Divulgação <Manifestos, Convocatórias, Moções e 

outros) 

Respeitando a tipologia e forma anteriores podem ser 

encontrados neste agrupamento convocatórias para o ato de lançamento 

do Comitê, bem como pronunciamentos, 

outros . 

SéRIE II: PRESOS POLÍTICOS 

moções de apoio a greve e 

CBA, P . 15 

Nesta Série estão reunidos os documentos de casos 

referentes à Repres s ão Política que in orreram em prisões; mortes, 

desaparecimentos e exílio . Encontram-se ainda casos de ameaças, 

torturas, atentados a personalidades e grupos envolvidos com a luta 

pelos Direitos Humanos, bem como casos de atentados e sequestras 

empreendidos por grupos de esquerda com finalidade política . Além dos 

t1pos documentais encontrados nas outras Séries, os recortes de 

12 
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jornais sio incorporados a esses documentos . 

Os pronunciamentos provêm de entidades e personalidades 

envolvidas com a problemática . Sendo assim, podem ser e ncor1tr· ados 

documentos com o timbre das entidades de apoio reunidas na Série : 

Hanifesta~ões de Apoio, que se segue a esta . 

Subsérie: Históricos 

Item. Presos Políticos 

Sub-ítem : Listas 

maiores 

Nesta 

referências) 

pasta 

de 

estio relacionados nomes 

estudantes, trabalhadores, 

esquerda presos durante o regime de excessão. 

(alguns 

mi1il a ntes 

CBA, P . 1! 

Sub-ítem : Do s siês 

com 

de 

Estas três pastas contêm dossiês de presos políticos 

separadas em ordem alfabética. Está reunido aqui todo material 

referente a cada preso citado podendo ser encontrado material com o 

timbre de entidades de apoio da Série que se segue a esta . A pasta 17 

reúne em dois blocos documentos sobre brasileiros presos no Exterior e 

estrangeiros presos no Brasil. 

Hem: Exilados 

Sub=ítens . Dossiês 

CBA, P . i6-i8 

Além dos dossiês, s eparados em ordem alfabética de 

by~~ileiros exilados, encontram- se reunidos nesta pasta, documentos da 

Secretaria Nacional dos Exilados . 

CBA I p. 19-20 

Ítem: Presos Políticos Mortos e Desaparecidos 

Sub-ítem: Listas 

Nesta pasta encontram-se 

estudantes, trabalhadores, militantes 

desaparecidos devido à repressio política . 
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malores referências . 

CBA , P.21 

Sub-Ítem: Formulários 

Questionários onde se encontram nomes e circunstâncias 

de casos de morte ou desa parec imentos. 

CBA, P . 22 

Sub-ítem: Exames Necroscópicos e Translados 

Reunidos em dois blocos, encontram-se aqui exames 

necroscópicos e informações sobre translados de corpos de PY Psos 

mortos. 

CBA, P.23 

Sub-item. Dossiês 

Dossiês de Presos Políticos Hortos e Desaparecidos 

cujos documentos encontram-se reunidos em grupos separados em o dem 

alfabética . Dev1do à relação ser muito extensa segue-se uma separação 

·desses dossiês nas pastas para facilitar o acesso. 

Pasta 24 - A a C 

Pasta 25 - D a E 

Pasta 26 - F a H 

Pasta 27 - I a J 

Pasta 28 - L a M 

Pasta 29 - N a R 

Pasta 30 - S a W 

Obs.: Na pasta 27 encontram-se reunidos dossiês de presos políticos 

mortos e desaparecidos no Exterior . 

item: Casos Diversos 

Encontram-se reunidos nesta 

CBA , P.24-30 

pasta, documentos 

rer"r~ntes a algun d ontecimentos que alcanç ralfi repe r cussão nacional 

e eventualmente internacional pela sua importância . São casos de 

ameaças, atentados, pr1soes e outros . Sendo assim, encont r am-se 

dados sobre Pessoas que podem ser acrescentados aos seus históricos 

específ1cos, mas que devido à iruportância maior do acontecimento foram 

lncorporados ao caso . 
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Os documentos encontram-se separados nos seguintes 

grupos: 

Sub-Ítem: Guerrilha do Araguaia Prisões de posseiros e padres, 

mortes. referências do Movimento pela Liberta~ão de presos do 

1"\raguala. 

Sub-ítem: Convergência Socialista - o caso da prisão de vários membros 

do movimento . 

Sub-Ítem: Sequestro do Embaixador da RepÚblica Federal da Alemanha 

sobre a prisão e julgamento dos sequestradores . 

Sub-ítem : Movimento Pela Emancipa~ão do Proletariado : 

membros desse Movimento. 

Prisão dos 

Sub-Ítem: Caso do Jornal "Em Tempo" - Documenta~ão sobre atentado . 

SAubítem : Visita de Figueiredo a Florianópolis prisão dos 

manifestantes no evento. 

Subsérie : Denúncias 

Nesta Sub Série encontram-se 

provenient es de entidades da sociedade civil, 

CUJo assunto remete-se à Série em questão . 

CBA, P.31 

reunidos documentos 

parlamentares e outros, 

São na sua maioria 

denúncias de prisões, atentados, amea~as, mortes e desaparecimentos. 

Podem ser encontrados documentos na forma de esclarecimentos, mo~ões 

de apoio e outros. 

Nesta Série encontram-se também denúncias referentes ao 

R e 9 i 10 e C a r c e r á r i o f e i t as p e 1 a C o m u n idade . 

Ítem: Atentados, Amea~as, prisões e outros 

CBA, P.32-33 
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::> 1 '1 . Pt e ..... ll5 I o 1 l t ws, Ho~tos e DP~aparecidos 

CBA, P.34 

ít m: Condi~ões no cárcere 

CBA, P . 35-36 

Subsérie: Regime Carcerário 

Nesta sub série encontram-se reunidos documentos cuj~ 

referência são as condi~Ões carcerárias dos presos nas diversas 

prisões do território nacional . 

seguir. 

Estão distribuídos nos quatro ítens à 

Ítem: Pronunciamento do Poder Judiciário e dos Presídios Militares 

São ofícios, circulares, portarias, relatórios médicos, 

memorandos, comunicados, etc. 

grupos da seguinte forma : 

Os documentos forma distribuídos em 

Sub-ítem: / normas do regime carcerário a 

presidiários . 

serem cumpridas pelos 

Sub-ítem: Controle de saúde e higiene - listas com exames de saúde 

dos presidiários, informações sobre condições de saúde e higiene, bem 

como sobre procedimentos das autoridades com relação à essas questões . 

Sub-ítem :r Censura- Documento enviados por autoridades do Poder 

Jud1ciário em resposta a pedidos de interceptação de correspondência, 

livros, reviste,~ jornais Documentos expedidos por autoridades dos 

Presídios aos presos, comunicando as interceptações . 

Sub-ítem : Visitas - Regulamen tação, autorização e censu as 

Sub-ítem : Punições dados sobre puniçÕes de presos por atos 

conlt ár·ios às normas do regimento it1ler· no dos presídios. 

CBA, P.37 

Ítem; Pronunciamentos de Presos Políticos 

Material expedido pelos presos políticos em sua maioria 
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sob forma de cartas a familiares, entidades, etc , reunidos de acordo 

com os presíd1 o de onde provêm Segue-se a rela~~o dos pr íd.os : 

Sub-ítem: Presídio de Presidente Wenceslau 

Sub-ítem: Casa de Detenção de São Paulo 

Sub-ítem . Presídio Político de São Paulo 

Sub-ítem: Penitenciária de São Paulo 

Sub-ítem : Presídio Militar Romão Gomes <SP> 

CBA, P . 38 

Sub-ítem: Presídio Tal avera Bruce <Presídio Feminino de Bangu,RJ) 

Sub-ítem: Presíd io Hilton Di as Moreira 

Sub-ítem : Presídio Político do Rio de Janeiro - DESIPE 

Sub-ítem: Casa de Detenção de Sclv dor <Ba) 

Sub-ítem: Presídio de Itamaracá <Pe) 

CBA, P . 39 

Ítem: Greves de Fome nos Presídios 

Documentos veiculados por presos políticos, familiares, 

autoridades, entidades de apoio, imprensa e outros . Apresentam-se em 

formas de denúncias, moções, reportagens, etc., e estão agrupados em 

dn~siês que especificam local, data e motivos das greves oco ridas. 

A seguir a relação das greves : 

Sub-ítem Gr vcs nos Presídios Políticos de São Paulo 

Sub-ítem : Greve no Presídio Político de Ilha Grande 

CBA, P . 40 

Sub-ít~m Greves no Pres{dio de Itamara á <Pe > 

Sub-ítem: Greve no Presídio de Florianópolis 

Sub-ítem : Greve Nacional pela Anistia Ampla Geral e Irrestrita 

CBA, P.41 

Subsérie: Produção do Preso 

Ítem: Documentação de Presos. 

Documentos de caráter 
1 IH r 1 '~Pur)dênci.J ~ntre casais de presos, 

mais confidencial, 

dos presos para 

famlliares, cartões de Natal, de felicita~ões, bem como produção 
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caráter literário: poesias, prosas, 

foram . ubtl i v Ld idos em 2 yrupos 

etc. Para facilitar o acesso 

Sub-ítem : Correspondincia 

Sub-ítem : Produção literária 

ítem: Movimentos internos de Presos Políticos 

ítem: Pronunciamentos sobre a Anistia 

SéRIE: MANIFESTAÇÕES DE APOIO 

Encontram-se reunidos nesta 

CBA, P.42 

CBA, P . 43 

série documentos de 

entidades, categorias profissionais e membros 

(alguns deles do CBA), que se manifestam na 

da sociedade civil 

forma de moções, 

denÚrll iu~, declarações, te><tos, etc . , em prol da Defesa dos Direitos 

Humanos <os pronunciamentos referentes a repressão política foram 

reut1ido~ na Série "Presos Pol'li. os} . A seguir a relação das 3 sub 

sér1es e suas subdivisões internas : 

Subsérie: entidades, grupos, comitês 

Ítens: Centros, Comitês de Defesa dos Direitos Humanos e Grupo Ação, 

Justiça e Paz. 

CBA, P.44-45 

- Com1ssão de Justiça e Paz 

- Movimento Nacional de Defesa dos Direitos Humanos 

- Grupo Tortura Nunca Mais 

- Conselho Paulista de Defesa e Paz <CONDEPAZ> 

CBA, P . 46 

- Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos <Rs) 

- Serv1ça de Intercâmbio Nacional pela Defesa dos Direitos Humanas 

- Just1ça e Não V1olência 

CBA, P.47 
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- Trlbunal de Violência Policial 

_ Gabinete de ~ssessoria Jurídica Popular 

_ Comitê 1o. de Maio 

~Centro Brasileiro Democrático 

rnternac1onal 
Sub-ítem: Assembléia dos Brasileiros no Exterior 

Sub-ítem: NOVIB Organiza~ão holandesa para 

internacional ao desenvolvimento 

a cooperação 

<~OMA> 

Sub-ítem: Associa~ão para a Anistia Geral 

Brasil 

dos presos políticos no 

D1versos: pequeno volume de documentos de entidades e grupos variados . 

CBA, P . 48 

- Movimenlo Mrllu~rw ~ ense p la Anistia' 

- Comitê Londrinense pela Anistia e Direitos Humanos/ 

- Comitê Paraense pela Anistia da Sociedade de Defesa dos Direitos 

Humanos/ 

- Núcleo pró-Anistia de Volta Redonda / 

- Coordena~ão das Entidades Pró- Anistia do Rio de Janeiro ~ 

- Mov1mento Feminino pela Anista / 

- Comando Geral pela Anistia Ampla, Geral e Irrestrita/ 

CBA, P.49 

Subsérie: Categoria Profissional 

Contém pronunciamento de profissionais reunidos em 

asso a~Ões, sindicatos ou mesmo particulares . 

Ítens: 

- Arquitetos <IAB e outros) 

- Advogados <OAB e outros) 
- Artistas 

- Bancários 

CBA, P.50 
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_ Parlamentares 

Sub-ítem: Relação de Nomes e endereços de autoridades 

CBA . P.51 

Sub-ítem: Pronunciamentos 

CBA, P . 52 

Sub-ítem: Legislação 

- ProJeto de Lei Extinguindo a Delegacia de Ordem Política da SSP 

- Projetos, emendas sobre a Ani s tia 

PASTA 49 

Docentes e Discentes 

Jornalistas 

Metalúrgicos 

Militares 

Publ icitcirios 

D1versos : pequeno volume de documentos 

Subsérie: sociedade civil 

CBA, P . 53 

CBA, P . 54 

Documentação de indivíduos pertencentes a sociedade civil em geral, 

m I:! ulln-os d a I g r e j a , I m p r e n s a e r e p r e se n t a n t e s d e Par t i d os P o 1 í t i c os 

e entidades não vinculadas a grupos específicos de Defesa dos Direitos 

Humdnos . 

Ítem. IgreJa 

ítem. Partidos Políti c os 

Ítem: Impren s a 

Ítem : Particulares 

Ítem : Diversos 

CBA, P . 55 

CBA, P.56-57 

CBA, P.58 
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Sub série: Assinaturas conjuntas de entidades, profissionais e 

sociedade civil; assinaturas sem referência de autor 

Documentos com a assinalu a onjunla J~ indivíduos das 

três modalidades citadas acima, 

autor . 

ou ainda documentos sem referência de 

CBA, P . 59 

SéRIE EVENTOS 

Série composta de documentação sobre os eventos 

promovidos pelas entidades, individualmente ou em conjunto . A 

promo,5o conjunta é dada por grupos de trabalhadores, Igreja, grupos 

do Movimento Nacional pela Anista, e personalidades envolvidas na 

questão dos Direitos Humanos . A documentação se apresenta em sua 

maior parte na forma de textos datilografados com a assinatura da 

referida entidade, categoria, personalidade, etc . Podem ser 

encontrados panfletos, boletins, folhetos, recortes de jornais, cujo 

conteúdo se expressa na forma de moções de apoio, 

denúncias e outros . 

convocatórias , 

Sub série - Encontros, manifestações, reuniões e outros 

ítem: Encontros dos Comitês de Defesa dos Direitos Humanos, das 

com1ssões de Direitos Humanos, de Justiça e Paz e outros . 

CBA, P . 60 

Ítem: Encontros, Reuniões de grupos da Igreja 

Arquidioccse, etc) 

CBA, P . 61 

Ítem : Encontros, reuniões de Grupos de Trabalhadores 

Ítem : ia . Reunião conjunta dos Movimentos pela Anistia 

Ítem : io . Encontro Nacional dos Movimentos pela Anistia 

9/9/78) 

(Pastorais, 

(Salvador, 

itom : ~Encontro Nacional dos Movimentos pela Anistia( junho de 1979 > 

CBA, P . 62 

21 



ítem: Conferência Internacional pela Anistia no Brasil(Roma,1979> 
CBA, P.63 

ítem. Encontros da Comissão Executiva Nacional dos Movimentos pela 

An1st1a <1978 à 1980 

Sub-ítens : 

Belo Horizonte - 18-19/11/78 

Belém do Pará - 27- 28/01/79 

Belo Horizonte - 2/79 

Belo Horizonte - 8 - 9/7/79 

São Paulo - 6-7/8/79 

Salvador - 2 - 4/11/79 

Rio de Janeiro - 1-2/12/79 

Recife - 19-20/01/80 
CBA, P . 64 

Ítem: Diversos : reuniões, atos, manifestações cujo montante de 

documentos não comporta uma acomodação em separado. 
CBA, P . 65 

Sub sér i e - Congressos 

Encontra-se aqui a documentação 

Congressos realizados durante o per'odo de 1978 a 

de preparação dos 

1979, no Brasil . 

Dev1do à sua importância dentro do Movimento Nacional pela anistia, à 

extensão das entidades que reuniram. bem como ao volume da massa 

documental reunida pelo CBA, houve por bem separá-los nesta sub sér1e . 

item: Congresso Nacional pela anistia, 1o . 

Congresso ocorrido em São Paulo de 3 a 6 de novembro de 

1978 . Além do objetivu de Con~r gar as e nl "dades em favor da Anistia, 

teve Por objetivo específico avançar na direção de uma forma de 

o~ganização e coordenação dos Movimentos e Comitês de Anistia a nível 

Nacional, estabelecendo tarefas bem como os seus instrumentos de luta . 
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Sub-ítem : Convocatórias, esclarecimentos 

Os documentos aqui reunidos informam sobre a estrutura 

llT!J•u 1 i.·rllivrl do conyr so, as p opostas que justificam a .,ua 

realiza,ão, bem como as resoluções tiradas da rwalização do mesmo . 

Sub-ítem: dis uysos de abertura 

Entre vários discursos pode ser encontrado o discurso 

do presidente do Tribunal Bertrand Russel, na época o Senador Lélio 

Basso. 

Sub-ítem: Comissões internas 

Comissão onde se reuniam categorias profissionais e 

outros setores da sociedade tendo por 

enquanto representantes de seus setores . 

finalidade se manifestarem 

Entre elas havia a Comissão 

de Operários, a Comissão dos Profissionais de Saúde, dos familidres 

de presos políticos, mortos e desaparecidos, 

mel a1Úrgicos e outros. 

comissão de advogados, 

CBA, P . 66 

St!IJ-[tem: Pronunciamentos de Entidades, profissionais e outros 

São pronunciamentos de entidades envolvidas com 

problemas de trabalhadores, sindicatos, greves; repre senl ntes de 

Jornais alternativos e imprensa em geral; representantes de entidades 

internacionais, etc. Segue-se sua distribuição na pasta: 

Personalidades e entidades envolvidas 

traba1h.Hlur s, sindicatos, greves, etc 

- Imprensa 

- Mov1mento Femin1no pela Anistia 

- Mov1mento Negro Unificado 

- Ex-Presos Políticos e Familiares 

- Inter-nacional 

com problemas 

- Diversos: pequeno volume de material de diversas entidades 

CBA, P . 67 

de 

Telegramas e cartas de solidariedade, Justificativas de 
1.1 I' I IIIII(Jf IIJIC'f" 1)', r 1'1 c•l1 i dn•, di ver• enliddU . S e 
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P e r· s 0 na 1 i p a d e s n a c i o t 1 o1 • s e i n t e r n a c i o n a i s . 

- Correspondência Nacional 

correspondência Internacional 
CBA, P. I!Ó 6 '8 

Congresso Nacional pela Anistia, 2o . ítem: 
Congresso real1zado em Salvador <Ba> entre os dias 15 e 

t8 de novembro de 1979 . Com uma massa documental bem menor que a do 

1 o . C o n g r- e s s o , encontram-se aqui reunidos documentos de diversas 

ent1dades e personalidades envolvidas com a questão da Anistia. 
a rearticula~ão do Discute-se o projeto de Anistia do governo, 

mov1mento e a Nova Lei de Seguran~a Nacional. 

Ítem. Congresso dos Servidores públicos "Wups de Oliveira" 

O material refere-se à questão da Anistia, com poucas 

1nformaçõcs sobre o Congresso . Acolhe um texto de autoria de Elisa 

Maria Lara Leite : "Anistia como Recon i1ia~ão Na ional". 
CBA, P.69 
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