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II Congresso da Anistia:

momento de resistência e definições

Joviniano S. de Carvalho Neto 1

Em 2009, comemoram-se 30 anos de dois eventos: em 28 de agosto, a
concessão da anistia, dentro de uma transição programada, inicialmente pelo
Regime Militar, e em novembro (15 a 18), do II Congresso Nacional de Anis-
tia, realizado em Salvador, pelos movimentos da Anistia e setores democráticos
e / ou esquerdistas da oposição que denunciaram a lei de anistia, proclamaram
a sua disposição de continuar a luta pela “Anistia ampla e geral e irrestrita”, fim
da Ditadura Militar e ascensão das forças populares que procuravam represen-
tar. O objetivo desse trabalho é a reconstituição do II Congresso Nacional da
Anistia, em momento no qual reativa-se a percepção do quanto a anistia foi
incompleta e colocou em pauta questões ainda por resolver.

Relembrando a luta que continua

Não pretendemos minimizar a intensidade e dimensão da vitória do
movimento de que participamos. A anistia de 1979, em função da campanha
que mobilizou as forças que lutavam pela redemocratização, ultrapassou o

1 Doutor em Comunicação e Cultura Contemporânea, Professor de Ciência Política da UFBA e ex-presidente do
Comitê Brasileiro de Anistia (CBA-BA) - (1978-1980).
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pensado, inicialmente, pelo General Presidente João Figueiredo – a revisão de
processos. Aliás, algo difícil de executar porque, em vários casos, não existiam
propriamente processos (em lista de cassações de mandatos, por exemplo) e
boa parte da sociedade não legitimava os julgamentos da Justiça Militar, quer
pela rejeição aos “tribunais de Exceção”, quer pelas denúncias de arbitrarieda-
de e torturas reveladas, inclusive, em depoimentos nestes processos.

Temos consciência de que, no debate sobre o projeto da anistia, se havia
um consenso sobre a necessidade de liberalização do regime, defrontavam-se
duas posições. Para o governo, o projeto de anistia (e o da reorganização parti-
dária que em parte dele dependia) era modo de preparar a transição para o que
seria o restabelecimento pleno da democracia, desde que com as “salvaguar-
das” necessárias para manter a força (e a justificativa ideológica) do regime e
acalmar sua base militar, que incluiu a promulgação de uma nova Lei de Segu-
rança Nacional (6620/78) em dezembro de 1978 e a revogação da AI-5 em
01/01/1979. No projeto encaminhado pelo governo se excluiu, da anistia, os
“crimes de sangue” e se incluiu os chamados crimes “conexos” que, segundo a
interpretação que então se difundiu, incluíam todos os praticados pelos órgãos
de repressão política, inclusive assassinatos, “desaparecimentos” e tortura. En-
frentando este projeto havia a mobilização da sociedade civil na qual o lema da
“anistia ampla, geral e irrestrita” se tornara hegemônico e a anistia era vista
como etapa necessária ao restabelecimento da democracia, ainda que a sua
tradução variasse entre as varias forças sociais. Para muitos, incluiria a liberda-
de dos presos políticos, a reaquisição dos direitos pelos punidos por cassações
ou demissões, o retorno dos exilados. Para outros, além disto, incluía punição
dos torturadores, o fim de todo entulho autoritário, o esclarecimento sobre os
mortos e desaparecidos.

A discussão da lei ocorreu sob grandes pressões do governo pela manu-
tenção do seu projeto e de variadas correntes que, para ampliá-lo, criaram
eventos de grande impacto que incluíram visita do Senador Teotônio Vilela às
prisões, presença nas ruas e no congresso, a fuga da prisão de Theodomiro
Romeiro dos Santos (o primeiro condenado a pena de morte na Ditadura
Militar), às vésperas da anistia que não o beneficiaria2, a greve de fome dos
presos políticos3; a apresentação, no Congresso, de emendas ao projeto de lei
do governo que ampliavam a anistia.

2 Sobre o caso e a fuga vide Escariz (1980) e Carvalho Neto (2000).

3 A história da greve de fome dos presos políticos nos presídios brasileiros, e da solidariedade que recebeu, é objeto de
Viana e Cipriano (1992).
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O Projeto de Lei 14/1979, antes de se transformar, provocou intensos
debates. No Congresso, foram apresentadas 302 emendas. O relator, Deputa-
do Satyro de Souza, do partido do governo (ARENA), apresentou substitutivo
incorporando emendas que ampliavam a anistia4, mas mantendo o “funda-
mental” para a ditadura: a anistia por crimes conexos e a exclusão dos conde-
nados pelos crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. Ao
final, o projeto foi aprovado, por 206 e 201 votos, em conturbada sessão no
dia 22 de agosto, e promulgado como Lei 6683, em 29 de agosto.

A partir da Lei de Anistia, das reduções e readequações das penas com
base na nova Lei de Segurança Nacional e das concessões de liberdade condici-
onal a presos políticos, a grande maioria dos exilados pôde voltar, os presos
políticos saíram das prisões, os cassados readquiriram direitos políticos, cente-
nas de militantes saiam da clandestinidade.

Após a aprovação da Lei e do avanço no processo de liberalização, o tema se
manteve na pauta política, em grande parte pela ação dos que denunciaram a
anistia como incompleta e continuaram a luta nos movimentos de anistia, de
direitos humanos e em organizações que os continuam ou sucedem5. A
incompletude da anistia de 1979 foi comprovada pela posterior aprovação de leis
que a ampliaram e políticas que procuram reparar os danos provocados pela
ditadura. A Emenda Constitucional 26 de 1985 e a Constituição de 1988 am-
pliaram o prazo da anistia (hoje de 18/09/1946 até 05/10/1988) e os beneficiários,
incluindo funcionários, dirigentes estudantis e sindicais. Em 1996, a Lei 9140
concedeu indenização a algumas famílias de mortos e desaparecidos. Em 2002,
a Lei 10559 estabeleceu a admissibilidade de reparação econômica aos persegui-
dos políticos a ser solicitada à Comissão de Anistia, criada no Ministério da
Justiça. Cerca de 60 mil pessoas requereram o reconhecimento da condição de
anistiado e/ou indenização, restando, no momento em que escrevemos (março
de 2009), cerca de 25 mil processos a julgar. A luta pela localização dos corpos
dos “desaparecidos” políticos continuou presente, após sentença obrigando a
União a fornecer informações dos arquivos que os militares alegam inexistir. A
possibilidade dos torturadores serem responsabilizados, penal ou civilmente, ori-
ginou ações judiciais e despertou polêmica nacional que, incrementada em 2008,
prossegue em 2009, dividindo, inclusive, ministros e órgãos do governo federal.

4 Dentre elas ressalte-se a abrangência do direito a anistia até 15 de janeiro daquele ano, a anistia para crimes eleitorais,
participação de estudantes, sindicalistas e empregados de empresas particulares em greves: o direito dos anistiados se
inscreverem nos partidos políticos legalmente constituídos mas, sem poderem votar e serem votados (impedia
candidaturas) nas convenções partidárias a se realizar em 1980.

5 No caso da Bahia, o Comitê Brasileiro de Anistia (CBA) – Núcleo da Bahia, se transformou, em 1980, no Comitê
de Anistia e Direitos Humanos (CADH), o qual foi sucedido, em 1995, pelo Grupo Tortura Nunca Mais (GTNM).
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A história da reação à anistia de 1979 e da continuidade da luta não pode
ser adequadamente compreendida sem nela incluir o II Congresso Nacional
da Anistia.

Minimização e silenciamento

Ocorre que se a luta, na ditadura, dos movimentos da anistia tem espaço
reduzido na historiografia do período, nela praticamente não se encontram
referências ao fato de que, após a anistia de agosto, realizou-se um Congresso,
em novembro, que a rejeitou. A leitura de algumas obras de grande significado
no campo intelectual e político ilustram estas observações.

Maria Helena Moreira Alves, no seu clássico livro Estado e oposição no
Brasil (1964-1984), no item “a liberalização controlada da abertura”, dedica
pouco mais de uma pagina à luta pela anistia e, apesar de criticar as limitações
da lei, não faz referência a que, em reação a elas, se realizou um Congresso
(ALVES, 1985, p. 268-269). Thomas Skidmore, o mais conhecido dos
brasilianistas, em sua obra abordando a ditadura militar, dedica cerca de cinco
páginas à questão da anistia. Proclama o apoio da população à campanha,
mostra o conteúdo e as limitações do projeto e conclui que “os líderes da
oposição sabiam que só podiam passar a um regime aberto com a cooperação
dos militares” e que o processo fora mais uma lição da arte de conciliação”.
Antes, reconheceu que “o movimento pós-anistia não estava satisfeito com a
nova lei” e clamava pela responsabilização por mortos e desaparecidos. Entre-
tanto, não se refere a que, desta resistência, nasceu o II Congresso e a continui-
dade da luta (SKIDMORE, 1985, p. 422-427).

Na introdução de um livro da importante trilogia no qual é reconstituída
a memória militar sobre a abertura, é reforçada a interpretação da anistia
limitada como parte de pacto para a transição visando a liberalização do
regime e a transferência do poder aos civis. “Uma proposta comum aos mi-
litares nessas negociações visa a garantir que não haverá vinganças nem
revanchismos” [...] o resultado é uma série de negociações a respeito de ga-
rantias ou salvaguardas6. No Brasil, isso se revelou no debate sobre a anistia
[...]. A solução encontrada foi a aplicação da anistia tanto para os que luta-
ram contra o regime quanto para os que reprimiram em seu nome”. Apói-
am, inclusive, sua posição, em citação de Ana Lagoa, em livro publicado em
1983, afirmando que

6 Grifos dos autores.
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Em função da anistia e da liberdade de imprensa, nenhum
militar se sentará no banco dos réus. O desagrado que
isso possa provocar no meio civil é irrelevante do ponto
de vista da segurança e passageiro do ponto de vista da
estratégia de gradual e lenta democratização do país que
não será abandonada. (SOARES; D’ARAUJO; CASTRO,
1995, p. 35-36)

Não caberia, nesta perspectiva, falar do II Congresso Nacional da Anistia,
que foi expressão de uma resistência que não foi irrelevante nem passageira.

Sabemos da dificuldade da constituição da prova negativa e não cansare-
mos o leitor com a referência de todos os livros consultados. Um último exem-
plo, e que consideramos suficiente para comprovar o silenciamento sobre o II
Congresso Nacional da Anistia, nos é fornecido por obra que, baseada na
historiografia mais prestigiada e elaborada por críticos da ditadura, levou às
bancas de jornais fascículos compondo livro sobre a ditadura militar (ARBEX
JÚNIOR; SOUZA, 2007)7.

Este livro, fartamente ilustrado e dividido em matérias no estilo
jornalístico, dedica duas páginas (ARBEX JÚNIOR; SOUZA, 2007, p. 362-
363) à luta pela anistia. As limitações são denunciadas. Matéria intitulada “quem
tinha a mão mais suja de sangue não foi punido” conclui que “apesar dos
protestos, envolvidos nos crimes de sangue não foram beneficiados. Mas, sim,
os militares torturadores e assassinos. Se eles não cometeram os tais crimes de
sangue, quem cometeu?” Titulo de outra matéria pergunta às Forças Armadas:
“não vão pedir desculpas”? Os textos demonstram a insatisfação, mas contri-
buem para a imagem da campanha como fato histórico encerrado em agosto
de 1979 e para o silenciamento da sua continuidade.

Não se pode falar em silenciamento absoluto. Encontramos referências
ao II Congresso em algumas obras elaboradas, não por historiadores ou cien-
tistas políticos, mas por militantes da luta contra a ditadura. Tarcisio Delgado
(ex-deputado), em livro no qual rememora a história do Partido do Movimen-
to Democrático Brasileiro (PMDB), traz amplo capítulo sobre a campanha
pela anistia, enfatizando a participação do partido. Ao fim, informa, sem mai-
ores detalhes: “insatisfeita a nação com os limites da Lei da Anistia aprovada, a
luta prosseguiu. Nos dias 15 a 18 de novembro, em Salvador, foi realizado o II

7 A leitura das “fontes consultadas” apresentadas pela publicação explica o silenciamento. Para a anistia, apóia-se,
além dos livros já apresentados de Maria Helena Alves e Glauco Soares. et. alli, em dois que, enfatizando importância
e limitações da anistia, a tratam como etapa vencida. Vide: Couto (1998, p. 273-279) e Ribeiro (1985, p. 2325-
2329).
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Congresso Nacional pela anistia ampla, geral e irrestrita” (DELGADO, 2000,
p. 196).

A Fundação Perseu Abramo, instituída pelo Partido dos Trabalhadores (PT),
em livro que reúne depoimento mostrando a resistência desde o golpe até o
momento em que a ditadura chega ao seu fim, incluiu amplo capitulo (DEL-
GADO, 2000, p. 206-303) sobre a campanha pela anistia. Neste, Zilah Wendel
Abramo, antiga militante do CBA/SP, em três páginas e meia, noticia e resume o
significado e conclusões do II Congresso Nacional pela Anistia. No capítulo
apresenta, ainda, sessenta e três depoimentos (um de nossa lavra) nos quais se
encontram algumas referências ao Congresso (MAUÉS; ABRAMO, 2006).

Finalmente, informações mais amplas são encontradas no livro Constru-
indo a memória: a luta pela anistia na Bahia, produzido pelo Grupo Tortura
Nunca Mais- Bahia (2006), sucessor, como já dito, do Comitê Brasileiro de
Anistia do Estado. Neste livro, ainda que dando mais ênfase ao crescimento da
luta e a documentação do I Congresso Nacional pela Anistia, em São Paulo,
dedicou duas páginas e meia (BAHIA. Grupo Tortura Nunca Mais, 2006, p.
73-75) ao II Congresso. Nestas, afirma que este representou a possibilidade de
um balanço dos anos da luta. Foi aberto em auditório lotado, no Colégio 2 de
Julho, contou com a presença de ilustres antigos exilados, enfatizou a questão
dos desaparecidos na guerrilha do Araguaia e definiu nova Comissão Executi-
va Nacional e os eixos norteadores da luta. Inclui, entre os depoimentos solici-
tados, texto de nossa autoria sobre a importância da Bahia na luta pela anistia
(BAHIA. Grupo Tortura Nunca Mais, 2006, p. 97-108) no qual há três frases
sobre o Congresso. Além disso, anexou algumas fotos do evento e matérias dos
jornais da época e, o mais importante, a transcrição dos documentos contendo
as “resoluções políticas” (BAHIA. Grupo Tortura Nunca Mais, 2006, p. 230-
249) e o manifesto dos familiares dos mortos e desaparecidos na guerra do
Araguaia (BAHIA. Grupo Tortura Nunca Mais, 2006, p. 225-229). Ainda
que apresentadas de modo algo assistemático, é, até o presente, a maior fonte
de informações sobre o II Congresso.

Desafio metodológico

Para reconstituir de modo mais sistemático o II Congresso, enfrentamos
vários desafios. O primeiro era o risco de cair no memorialismo e no
subjetivismo. À época, éramos membro da Coordenação Nacional da Anistia e
Presidente do Comitê Brasileiro de Anistia Núcleo Bahia (CBA-BA) que assu-
miu a organização do Congresso. Presidimos o Congresso, especialmente as
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sessões de abertura e encerramento. Pelo desempenho no cargo, conjuntura
política da época que levava a cuidados quanto a falas e exposição de algumas
pessoas e pela cultura presidencialista brasileira, é compreensível que os jorna-
listas buscassem e apresentassem nossa fala como expressão da posição oficial
do CBA e dos movimentos. Ao falar do Congresso, não podemos omitir o
protagonismo que tivemos. Para enfrentar este desafio, procuramos nos basear
nas notícias dos jornais da época, a partir dos quais, de algum modo, o evento
foi publicizado e outras fontes verificáveis, inclusive do nosso arquivo pessoal.

O segundo desafio nos foi colocado pelo espaço definido pelo organizador
para este trabalho. Assim, dividimos o texto em duas partes. Na primeira,
como acabamos de fazer, procuramos inserir o tema na história e avaliação da
luta pela anistia, concluindo pela necessidade de uma reconstituição do Con-
gresso. Uma reconstituição sistemática, ainda que breve, do quadro político,
estrutura, dinâmica e conclusões do Congresso é contribuição a reconstrução
da história do movimento da anistia, da luta contra a ditadura militar e da
participação, nelas, de evento realizado na Bahia.

O II Congresso Nacional pela Anistia

Estrutura e funcionamento: breve apresentação

O II Congresso, promovido pela Coordenação Nacional dos movimen-
tos da Anistia e organizado pelo Comitê Brasileiro pela Anistia – Núcleo da
Bahia (CBA-BA), realizou-se em Salvador, dos dias 15 a 18 de novembro de
1979. A abertura foi feita pelo Presidente do CBA-BA, Joviniano Neto, na
noite do dia 15, a partir das 21 horas, no Colégio 2 de Julho, no bairro do
Garcia, que cedera seu auditório, o qual transbordara diante de público esti-
mado em mais de duas mil pessoas. Durante o dia 16 e a manhã do dia 17, os
delegados participantes do Congresso, entre 700 e 800, se dividiram em oito
comissões:

1. Anistia e a luta contra o aparelho repressivo;
2. Anistia e a luta dos trabalhadores da cidade e do campo;
3. Mortos e desaparecidos;
4. Presos e ex-presos;
5. Exilados e expulsos;
6. Afastados dos empregos e funções;
7. Torturados e mutilados;

8. Avaliação política dos movimentos da anistia
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Estas comissões funcionaram na Escola Experimental, situada no bairro
do Matatu, região de Brotas, e apresentaram seus relatórios em duas sessões
plenárias, no dia 17, no salão do Clube de Engenharia (na Avenida Carlos
Gomes, Centro de Salvador). Na noite do dia 16, realizou-se missa pelos mor-
tos e desaparecidos, no Mosteiro de São Bento, no Centro de Salvador,
concelebrada por 13 sacerdotes, sob a direção do Abade D. Timóteo Amoroso
Anastácio, e que foi assistida por mais de 800 pessoas.

A sessão de encerramento ocorreu na noite do dia 18, no auditório da
Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia, também
superlotado (entre 1000 e 2000 pessoas) quando foi aprovado, por aclamação,
extenso documento com as posições tornadas consensuais em torno da rejei-
ção da anistia parcial e prosseguimento da luta, campanhas a serem empreen-
didas, estrutura organizativa do movimento, reformulação partidária e lutas
sociais.

Estas informações factuais já permitiriam alguma conclusão ao leitor: a
luta pela anistia não se encerrou, como grande parte da historiografia deixa
supor, com a anistia promulgada em 29 de agosto; o Congresso não concen-
trou suas atividades em um único local, mas utilizou espaços diferentes, cedi-
dos por organizações da sociedade civil; a enumeração das comissões de traba-
lho apresenta não só as demandas relativas as vítimas do Regime Militar quan-
to a disposição de enfrentar o aparelho repressivo da ditadura, se articular com
os movimentos dos trabalhadores e atuar em nova conjuntura; a aprovação,
por aclamação, demonstra que, dentre os participantes do Congresso, fora
alcançado um consenso.

Estes fatos, totalmente incontroversos se substituirmos as avaliações nu-
méricas dos públicos por “espaços lotados” (o que as fotos nos jornais compro-
vam) são importantes, mas insuficientes para situar o congresso no momento
histórico que o possibilitou e no qual as forças políticas que para ele convergi-
ram pretendiam maximizar sua atuação. Não permitem, também, entender
seu papel nas lutas da esquerda brasileira e nas condições em que a luta contra
a Ditadura e pela anistia continuaram até o presente.

Na Bahia da época, e mesmo atualmente, porque os protagonistas mais
destacados continuam presentes na vida ou memória social, a simples enu-
meração dos locais de encontro atestava a pluralidade política do evento. O
Colégio 2 de Julho, presbiteriano, tinha como diretor o Pastor Celso Doura-
do, de posição libertária e socialista. A Escola Experimental foi criada e era
dirigida por Amabília Contreiras, liderança feminina e do movimento dos
professores, aposentada compulsoriamente pela ditadura, comunista, casada
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com Luis Contreiras, grande referência no Partido Comunista Brasileiro.
Participava do Movimento Feminino pela Anistia e do Movimento Demo-
crático Brasileiro (MDB). Posteriormente, se elegerá vereadora de Salvador
(1982) e deputada estadual (1986). O Mosteiro de São Bento acolhia e sediava
movimentos de resistência à ditadura e era dirigido por D. Timóteo Amoro-
so Anastásio, expressão maior, na Bahia, da renovação promovida pelo Con-
cílio Vaticano II, tanto na linha do diálogo inter-religioso quanto da opção
pelos pobres8. O Clube de Engenharia era outro centro de resistência e en-
contro das oposições e, na sua direção, de orientação progressista, a hegemonia
tenderia para pessoas ligadas ao Partido Comunista Brasileiro (PCB). A As-
sociação dos Funcionários Públicos era presidida por Archimedes Pedreira
Franco, que liderou os funcionários públicos estaduais por muitos anos e se
incluía entre os moderados do MDB, partido pelo qual se elegeu deputado
estadual.

Destaque-se que muitas outras entidades colocaram seus espaços à dis-
posição, tendo a escolha sido feita a partir da dimensão e da possibilidade de
articulá-los. Isto após terem falhado nossos esforços de realizar o Congresso
em único e grande espaço. Depois desta apresentação, cabe passar à
reconstituição mais detalhada.

Neste trabalho, abordamos a reação ao projeto de anistia após aprovado. A
reconstituição do momento anterior da luta dos movimentos de anistia
e,especialmente, do CBA, permanece como demanda. Acrescente-se que este
texto não tem pretensões de esgotar o tema, mas de, sumariamente, o apresentar.

Gênese e motivação

Para estabelecer a gênese e motivação do II Congresso, vale recordar
que a reação dos movimentos da anistia à lei que a restringia era previsível
e foi, previamente, planejada. Encaminhado o projeto do governo no dia
27 de junho e lido em sessão conjunta do Congresso, no dia 28, já no dia
29,9 o “Encontro por Anistia e Liberdades Democráticas no Brasil”, reali-
zado em Roma (Itália), de 28 de junho a 1º de julho, lançou “Apelo à
Nação”. Nele, 15 núcleos do CBA na Europa, falando em nome dos exila-
dos, conclamava a nação a se manifestar pela condenação de “projeto de
anistia parcial e restrita da ditadura” e a impulsionar a luta pela Anistia

8 Sobre a ação de D. Timóteo, vide Carvalho Neto (1996) e Tavares (1995).

9 Texto da mensagem e projeto original encontra-se em: Brasil. Congresso Nacional (1982a, p. 21-25).
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Ampla, Geral e Irrestrita10. No Brasil, nos dias 7 e 8 de julho, em São
Paulo, realizava-se o Encontro Nacional dos Movimentos pela Anistia, reu-
nindo cerca de 120 delegados de mais de 20 entidades11, que lançou o
manifesto “Anistia Ampla, Geral e Irrestrita” no qual, após criticar o mo-
delo político e econômico e a “tentativa de institucionalização do regime”,
concentra-se no “desmascaramento do projeto do governo” de uma anistia
“parcial, limitada, discriminatória e odiosa”. O manifesto era parte da es-
tratégia aprovada de, como eixo prioritário “até a aprovação do projeto”,
denunciar a anistia parcial, apoiar as denúncias e posições dos presos polí-
ticos e levantar a questão dos mortos e desaparecidos. Como linha secun-
dária que, depois da aprovação do projeto, assumiria prioridade, previa-se
a denúncia da Lei de Segurança Nacional e da legislação repressiva, a capi-
talização política do retorno dos exilados e a colocação, perante a Nação,
da situação e reivindicações dos excluídos pela Anistia12.

Atuando nesta perspectiva, nos dias 8 e 9 de setembro, dez dias depois da
promulgação da lei, reuniu-se em Belo Horizonte, a Comissão Executiva Na-
cional (CEN) dos Movimentos da Anistia13. Nesta reunião, foram definidos 5
eixos de luta e programa das atividades para cada um deles. Os eixos foram:

1- Denúncia e combate ao sistema e aparelho de repressão
política;

2- Campanha pelo esclarecimento dos mortos e
desaparecidos;

3- Apoio à reintegração política, social e profissional dos
anistiados;

4- Campanha pelos Excluídos da Anistia;

10 “Apelo à Nação“, Roma, 29 jun. 1979, 2p. Mímeo. Documento do arquivo do autor. Os signatários foram os
CBAs da Itália, Suécia (Estocolmo, Gutemburgo e Lund Malmo) Noruega, Dinamarca, Holanda, Suíça (Genebra e
Lusane) Inglaterra (Londres), França (Paris), Alemanha (Colônia, Berlim – Republica Federal Alemã, Berlim –
República Democrática da Alemanha) e Portugal (Lisboa).

11 Na abertura estiveram presentes 20 entidades, 13 CDA’s, 4 do MFPA e 3 movimentos pelos Direitos Humanos e
Anistia. No decorrer do encontro, chegaram mais algumas. Os CBAs foram os de São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Curitiba, Piracicaba, Sorocaba, Guaratinguetá, Bauru, Juiz de Fora, Maranhão, Niterói, Goiás,
Brasília, Rio Grande do Sul. Do MFPA foram as direção nacional (SP), Minas, Sergipe, Florianópolis. Dos movimentos
a Sociedade dos Direitos Humanos de Alagoas, o Movimento Matogrossense de Anistia, o Comitê Bancário pela
Anistia, a UBRASPEFA (militares). Arquivo do autor.

12 Arquivo do autor. Anotações.

13 Nesta reunião, participaram representantes dos CBA-RJ, SP, Ba, MFPA, MG, Movimento Matogrossense pela
Anistia e Sociedade de Direitos Humanos do Pará, membros da Executiva; representantes dos CBA – Ceará e Minas
participaram como observadores.
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5- Vinculação com lutas populares – popularização da luta

pela Anistia Ampla, Geral e Irrestrita (AAGI).

As atividades programadas para cada eixo garantiriam a continuidade da
luta. Incluíam o levantamento dos não anistiados, a campanha pela libertação
dos presos políticos, o apoio ao retorno, reintegração dos exilados, a definição
do dia 25 de outubro como Dia Nacional dos Mortos e Desaparecidos, no
qual seria entregue, pela primeira vez, os prêmios Vladimir Herzog, para as
melhores matérias jornalísticas em defesa da anistia e direitos humanos, o lan-
çamento nacional de livro sobre mortos e desaparecidos, Cabral e Lapa (1979),
a realização do II Congresso Nacional pela Anistia, o enfrentamento do apara-
to da repressão política, denunciando a Lei de Segurança Nacional e as provo-
cações da extrema direita.

A realização do II Congresso Nacional da Anistia se incluía no quarto eixo.
Salvador foi sugerida como local. A data então pensada era de 1 a 3 de novem-
bro. A definição da pauta, objetivos e funcionamentos seriam fechados em reu-
nião da Comissão Executiva Nacional (São Paulo, 7/10/1979) ampliada a todos
os movimentos de anistia. Nela, o CBA-BA apresentaria “proposta de organiza-
ção, funcionamento, finanças”. Entretanto, já se podia concluir que “a nível da
reunião tornou-se claro que o II Congresso será diferente do primeiro tendo
como objetivos, por exemplo: a) definir o papel da Anistia no projeto popular
que se contrapõe ao projeto de institucionalização do regime”, b) contribuir
para a articulação dos setores sociais empenhados na transformação da nature-
za do regime brasileiro de repressão política e opressão econômica”14.

O que se desenvolvia no Brasil eram o julgamento e a condenação do
Regime Militar, o que a Nota Oficial do Ministro da Aeronáutica, publicada,
coincidentemente, no dia sete, ao negar, confirmava15.

A reunião, no dia 06 de outubro, concentrou-se na análise da conjuntura
e na preparação do Congresso, que foi transferido para o dia 15 de novembro.
As análises mostraram a mudança da conjuntura e pauta de atividades. Discu-
tiu-se, também, como continuar a luta. Nosso registro16 recolheu temas que
representam a continuidade da luta – campanha pela libertação dos presos
políticos, lançamento (08/10/79) de livros sobre desaparecidos políticos ela-

14 BAHIA. Comitê Brasileiro de Anistia. Reunião da Comissão Executiva Nacional dos Movimentos da Anistia. Belo
Horizonte 8 e 9/1979, 16p. manuscrito. Arquivo do autor.

15 “Délio adverte: a revolução não está em julgamento”. Folha de São Paulo, p. 4, 7 set. 1979.

16 Reunião da Comissão Executiva Nacional, 6 out. 1979. Anotações do autor.
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borados pelo CBA-RJ e de Memórias de Gregório Bezerra, acompanhamento
do caso (fuga) de Theodomiro. Mas destacam-se as atividades no retorno dos
exilados, a discussão sobre a reorganização partidária que já poderia estar defi-
nida à época do Congresso e, até, a proposta da Direção Nacional do Movi-
mento Feminino pela Anistia (MFPA) de se assumir a luta pela Assembleia
Constituinte como bandeira. De outubro ao Congresso, o foco e a responsabi-
lidade maior se transferem para Salvador e o CBA-BA.

As condições do CBA-BA

A decisão de repassar ao CBA-BA a responsabilidade de organizar e sediar
o Congresso baseou-se na opinião de que teria melhores, talvez únicas, condi-
ções de fazê-los, no momento em que diminuía a presença da anistia ampla,
geral e irrestrita na pauta da “grande” imprensa e em alguns setores políticos;
que o foco da cobertura se voltava para cobrir o retornos dos exilados e analisar
suas conseqüências para a vida política; quando, na imprensa e no campo
político, a discussão sobre a reforma partidária dividia as oposições, inclusive
os que atuavam no movimento da anistia.

Neste quadro, o CBA-BA mantinha seu dinamismo e capacidade de arti-
cular uma frente política para viabilizar o Congresso. A história e a composição
do CBA-BA ajudam a explicar sua condição. Seu presidente, a figura mais visí-
vel, de antiga militância na esquerda, não pertencia a nenhum partido ou cor-
rente política. Proveniente da Ação Católica e membro do Centro de Estudos e
Ação Social (CEAS), tinha condições de interagir politicamente e presidir reuni-
ões sem levar em conta a filiação dos interlocutores (aliás, na época, não se con-
siderava necessário ou prudente explicitá-las) e mantinha relações de confiança
mútua com o Cardeal D. Avelar Brandão Vilela, com o Abade D. Timóteo e
outros representantes da Igreja. Na sua direção17 e base conviviam membros que
teriam ligações com partidos clandestinos tais como o Partido Comunista do
Brasil - PC do B (o de maior participação), o Partido Comunista Brasileiro -
PCB (facilitava o diálogo com o MFPA da Bahia), o Partido Comunista Brasilei-
ro Revolucionário (PCBR), de militância aguerrida. Tinha espaços para políti-
cos do MDB – em 1978, oficialmente apoiou todos os candidatos a deputado
que defendiam a anistia. Como em todo o Brasil, incorporava amigos e familia-
res dos presos e ex-presos políticos, mortos e desaparecidos, dentre os quais os

17 A direção do CBA era composta por Joviniano Neto (Sociólogo); Paulo Martins (escritor); Ana Guedes (Assistente
Social); Maria Aparecida Menezes (Arquiteta); Lúcia Simões (Geógrafa); Maria Liege Rocha de Paula (Bibliotecária).
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baianos que morreram na guerrilha do Araguaia. Seus membros estavam presen-
tes e se articulavam com várias entidades e movimentos sociais.

A Bahia fornecia ainda personagens e eventos importantes na luta contra
a ditadura. Nela se realizara, em setembro de 1978, presidida pelo Presidente
do CBA-BA, o I Encontro Nacional dos Movimentos pela Anistia, que unifi-
cara o movimento e elegera a Comissão Executiva Nacional. Em Salvador,
residia Pe. Renzo Rossi, pároco de periferia que, com credencial de D. Avelar,
se transformara no visitador – e ligação – dos presos políticos do Brasil18.

A ação e integração de ex-presos políticos na Bahia eram uma base para a
criação de eventos, alguns de grande repercussão, como a fuga de Theodomiro e
a saída da prisão de Haroldo Lima, baiano e liderança nacional do PC do B. A
Bahia tinha, ainda, uma presença na história das esquerdas do Brasil, especial-
mente para os militantes e simpatizantes do PCB (e partidos dele nascidos como
dissidências) e do PC do B que, nela, mantinha raízes e articulação social.

Ainda que com estas condições, não foi fácil o trabalho da Comissão
Organizadora do II Congresso. Nele, uma das funções que assumimos, pessoal-
mente, foi a de obtenção dos locais. Apesar de carta, do próprio punho, de Dom
Avelar, não se conseguiu espaço que permitisse a realização em um único local.
Acreditamos que agentes do governo se empenhavam em fazer recuar os responsá-
veis pela cessão do espaço. Caso emblemático ocorreu com o Cine Roma, à época
desativado e que possuía o maior auditório privado da cidade (espaço para cerca de
1.200 pessoas). Construído pelo antigo Circulo Operário, sob inspiração de Irmã
Dulce, cuja obra funcionava, como hoje, ao lado, após simpática recepção, negou
o pedido, dias depois. Contatamos mais de trinta locais, não divulgamos as recu-
sas19 e terminamos por utilizar os quatros espaços já referidos.

Divulgação e preparação

Com isso, cabe apresentar como a notícia e a preparação do Congresso
ganham visibilidade na imprensa. A notícia chega aos jornais baianos no dia
10 de outubro. As noticias do Jornal da Bahia e da Tribuna da Bahia20 têm,
basicamente, o mesmo conteúdo e delas selecionamos:

18 Para o papel de Pe. Renzo junto aos presos políticos, vide: José (2002).

19 Chegou à imprensa apenas a recusa do Instituto Social da Bahia (ISBA), escola mantida por religiosas. (Cf.
MARCONI, 1979, p. 5)

20 “Congresso de Anistia em Salvador”. Jornal da Bahia, Salvador, 10/10/79; “CBA: II Congresso Nacional será na
Bahia em novembro”, Jornal da Bahia, Salvador, 10/10/79. “Duas mil pessoas em Salvador para o Congresso pela
Anistia”, Tribuna da Bahia, Salvador, 10/10/79, p. 03.
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Salvador foi escolhida para a realização do II Congresso
Nacional pela Anistia, de 15 a 18 de novembro próximo,
conforme decisão tomada no último domingo durante
reunião da Comissão Executiva Nacional dos Movimen-
tos de Anistia em São Paulo. [...]

pela grande adesão verificada ao CBA-BA por parte das
entidades democráticas, segundo explicação do sociólogo
Joviniano Neto, presidente da secção baiana do CBA.

“Cada uma das 60 entidades de anistia do Brasil enviará dez representan-
tes para este Congresso, estando previsto o comparecimento de cerca de duas
mil pessoas. Entre os convidados estarão diversos políticos e Teotônio Vilela
será particularmente homenageado pela sua luta pela Anistia e Direitos Hu-
manos. O CBA-BA, afirmou (sic) Joviniano Neto e Artur de Paula, espera que
a comunidade baiana dê o mesmo apoio já demonstrado quando do Congres-
so da União Nacional dos Estudantes, para esta mobilização pela Anistia”.

Após esta abertura, a notícia apresenta os problemas a enfrentar. A hos-
pedagem para o qual o Diretório Central dos Estudantes (DCE) colocara à
disposição a infra-estrutura usada para “abrigar milhares de pessoas no Con-
gresso da UNE”, mas que necessitaria do apoio de toda a população e de “fazer
finanças” para pagar hotéis para alguns congressistas, “principalmente os re-
presentantes de entidades internacionais”. Para isto, utilizaria cartaz do artista
plástico Ângelo Roberto, “feito especialmente para o evento” e se pedia o apoio
do “Clube de Criação”, agências de publicidade e da população.

Outro problema era o local. Anuncia que uma lista de locais fora feita e
que o CBA-BA pensava em dirigir-se ao Governador do Estado “pedindo-lhe
a liberação do Estádio Antonio Balbino, [...] e do Teatro Castro Alves para seu
início e término”.

A aventada procura do governador Antonio Carlos Magalhães era espe-
culação sobre uma atitude que ele não tinha interesse em tomar e implícito
questionamento à postura que capitalizara quando cedera espaço, prédio em
construção no Centro Administrativo, para o Congresso de Reconstrução da
UNE21. Nos dois jornais, a anunciada disposição de D. Avelar de intermediar
para a obtenção de locais de hospedagem e reunião, e de apoiar a luta pela
Anistia, não era especulação.

21 Não fizemos e não recordamos que alguém tinha feito sondagem ao governador sobre o tema. À época, ACM se
apresentava como radical apoiador do Presidente General Figueiredo.



273

As matérias apresentam ainda a pauta do Congresso: Anistia e lutas de-
mocráticas, defesa dos atingidos pela repressão política, reintegração social e
política dos anistiados, problemas dos desaparecidos, novos rumos da luta pela
anistia ampla, geral e irrestrita.

Notícias apontando para o Congresso são, no dia 14: a divulgação do ma-
nifesto de sua convocação elaborado pela Comissão Executiva Nacional22; a nota
que anuncia a presença de Jaime Guimarães, advogado de presos políticos, e de
Haroldo Lima, em Seminário, no dia 24, sobre a Lei de Segurança Nacional,
realizado como parte de preparação do Congresso23; o anúncio do Dia Nacional
de Luta em favor dos mortos e desaparecidos quando, em São Paulo, seria con-
cedido pela primeira vez o Prêmio Vladimir Herzog às 15 melhores matérias
jornalísticas em defesa dos direitos humanos no período 1977/7824. A matéria
afirmava que essa programação culminaria com a realização do II Congresso e
anunciava que, na Bahia, seria lançado cartaz com “todos os baianos, mortos e
desaparecidos, durante o período de exceção política”.

Neste dia 25, quando se celebrava os 4 anos da morte de Herzog, duas
decisões eclesiásticas sobre missas pelos mortos e desaparecidos tiveram reper-
cussão nacional. Vale uma reconstituição dos casos pela sua importância polí-
tica e simbólica; pelo fato de D. Avelar Brandão Vilela, visto como moderado,
ter autorizado, enquanto outra foi proibida na diocese de Recife, dirigida por
D. Hélder Câmara, símbolo da resistência ao Regime Militar; por revelar como,
na Bahia, os discursos e ações do CBA e da Igreja Católica, naquele tema, se
articularam e, mutuamente, se legitimaram. A Arquidiocese de Recife proibiu
a realização de “missa pelos mortos e desaparecidos vítimas da repressão” pro-
gramada pelo CBA-PE para a Igreja de São José, D. Helder Câmara endossou
a posição dos seus auxiliares:

Quando as coisas estiveram pretas, a Igreja assumiu posi-
ções e em um determinado momento chegou a ser a úni-
ca voz a ser ouvida. Mas agora, já podermos ficar numa
situação mais discreta, ainda mais quando sabemos que
muitos estão querendo radicalizar. Não vamos, portanto,
contribuir para o endurecimento do regime. E depois,
missa é uma coisa muito sagrada e eu não quero ver a
Igreja manipulada por um lado ou por outro.

22 “Anistia lança seu manifesto”. Tribuna da Bahia, p. 3, 14 out. 1979.

23 “Anistia”. Tribuna da Bahia, p. 2, 23 out. 1979.

24 “No Dia Nacional de Luta, uma homenagem a Herzog”. Tribuna da Bahia, p. 5, 25 out. 1979.
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Do modo como, na Bahia, a missa foi autorizada para o II Congresso, e
da articulação entre o Cardeal e o Presidente do CBA, falam as notícias que
permitem reconstruir a correspondência entre os dois25

Na solicitação que dirigiu ao Cardeal, o presidente do
CBA/BA, Joviniano Neto, lembrava que ‘a morte é mo-
mento de reflexão sobre a vida e a igualdade fundamental
dos homens. A contribuição que cada homem dá à livre e
dolorosa construção da história humana vinha sendo,
definitivamente, inventariada e recolhida na memória e
no julgamento dos contemporâneos e irmãos’. Diante
disso, prosseguia Joviniano, ‘uma missa pelos mortos e
desaparecidos nos últimos quinze anos seria parte impor-
tante no processo de revisão da história da repressão e de
sofrimento dos anos recentes no Brasil’.

D. Avelar respondeu em carta datada, coincidentemente, do dia 25 de
outubro, dizendo:

Atendo, sem dificuldades, ao pedido que me dirige, pois
os mortos são sempre carinhosamente tratados pela Igre-
ja. O mistério da vida que transcende os limites do efêmero
sugere e pede orações, estado de alma em comunhão com
a felicidade de todos os irmãos, na visão paternal e mise-
ricordiosa de Deus.

Embora saiba, continua D. Avelar, “que o movimento da anistia traz
consigo uma completa carga de heterogeneidade ideológica, diante da morte
entra o homem numa dimensão que só o infinito poderá julgar”. Finaliza
dizendo esperar “Que a celebração se revista da maior grandeza litúrgica,
dentro das normas de recolhimento, piedade e, conseqüentemente, espírito
religioso”.

As vésperas do Congresso, artigo de D. Mariano Costa Rego, monge
beneditino, busca esclarecer aos católicos a aparente contradição, afirmando
que enquanto em Recife seria um ato isolado, programado à revelia da Igreja e
facilmente instrumentalizado para fins ideológicos e políticos, em Salvador a

25 Cf. “D. Avelar Vilela autoriza a missa por desaparecidos”. Folha de São Paulo, p. 30, 28/ out. 1979; “Presos são
lembrados”. Jornal da Bahia, p. 3, 28/ dez. 1979. As duas matérias tinham basicamente o mesmo conteúdo, mas
com detalhamentos diferente.
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missa fora devidamente solicitada e autorizada pelo Cardeal, em nota oficial,
mostrando a motivação do ato, que a missa de Salvador se situava em circuns-
tâncias de dimensão nacional e “embora situada dentro do Congresso, será um
ato estritamente religioso” (REGO, 1979, p. 6).

No dia 31 de outubro explode notícia de que Theodomiro havia
aparecido e pedido asilo na Nunciatura Apostólica em Brasília26. Encer-
ravam-se assim as especulações sobre seu paradeiro desde a fuga em 17
de agosto. Verificava-se que enquanto a imprensa noticiava, o governo e
opinião pública acreditavam que ele estava no exterior, ele permanecera
no Brasil.

Nos dias seguintes, enquanto repercutia o Decreto 84.143, de Figueiredo
regulamentando a anistia (tratava basicamente das providencias para reinte-
gração ou aposentadoria dos funcionários públicos anistiados), assinado no dia
1º de novembro, estabelecia-se polêmica sobre a concessão de salvo conduto
para que Theodomiro pudesse viajar para país que lhe concedesse asilo, o que
o Vaticano não podia fazer27.

No dia 05, era noticiada a reação do Cardeal D. Avelar justificando o
acolhimento na Nunciatura, e do presidente do CBA-BA defendendo a con-
cessão do asilo por se tratar de crime político e anunciado que “o caso
Theodomiro será um dos temas que despertará atenção no Congresso Nacio-
nal da Anistia”28. Na mesma página, outra matéria anunciava que, desde o dia
1º, a executiva do Congresso estava reunida em Salvador; veiculava a fala do
Presidente da Sociedade Alagoana dos Direitos Humanos (Eduardo Bomfim)
pela continuidade da luta até o fim do regime de exceção e confirmava a pre-
sença de ex-exilados no Congresso29.

No dia 11, se anuncia que as Comissões organizadoras do Congresso
se reuniram no Instituto dos Arquitetos, na Ladeira da Praça (Centro de
Salvador) para as últimas deliberações, entre as quais a de que a presidente
de honra seria Ana da Silva, viúva de operário assassinado (Santos Dias)
em São Paulo, a composição da mesa e o agradecimento ao Cardeal Brandão
Vilela, que teria conseguido o Colégio 2 de Julho, “onde será a abertura e

26 A noticia obteve grande destaque na imprensa nacional e local. Dois exemplos: “Theodomiro entra na Nunciatura
e pede refúgio”. Jornal do Brasil, p. 1, 31 out. 1979; “Theodomiro consegue asilo da Igreja em Brasília”. Tribuna da
Bahia, p. 1, 31 out. 1979.

27 “Sancionada a Lei da Anistia”. Jornal da Bahia, p. 4, 21 nov. 1979; “Figueiredo regulamenta a lei de anistia”. Jornal
do Brasil, p. 2, 21 nov. 1979; “Salvo conduto de Theodomiro está difícil”. Tribuna da Bahia, p. 1, 3 nov. 1979.

28 “Caso Theodomiro será tema”. Tribuna da Bahia, p. 3, 5 nov. 1979.

29 “Ex-exilados presentes no Congresso de anistia”. Tribuna da Bahia, p. 3, 5 nov. 1979.
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o encerramento e no (sic) Instituto Social da Bahia se desenrolarão as ses-
sões primárias”30.

No dia 13, às vésperas do Congresso, Marconi (1979) faz ampla maté-
ria analisando as perspectivas do Congresso que, segundo ele, não seriam das
mais animadoras, pelo esvaziamento provocado pela anistia já concedida e
“por causa da nítida divisão ideológica” que viria caracterizando a maioria
dos movimentos reivindicatórios (MARCONI, 1979, p. 5). Antecipou
enquadramento centrado nas divergências, que adotará. No dia seguinte,
prossegue enfatizando as divergências dos partidos de esquerda quanto à
organização (MARCONI, 1979b, p. 3) que teriam transformado os traba-
lhos de preparação em “combate subterrâneo de bastidores” entre o Partido
Comunista Brasileiro e o Partido Comunista do Brasil, envolvendo até mem-
bros do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Quanto à posição do
PCBR, cita carta de Paulo Pontes pedindo desligamento do CBA, a qual
teria tido acesso e no qual criticaria a hegemonia do PC do B no CBA,
ressalvando que ele não queria que fosse divulgada porque “repercussão jun-
to ao publico poderia prejudicar o II Congresso, o que não quero de manei-
ra nenhuma”31. Reproduz a posição do PCB, em fala do físico Roberto Argolo,
no Jornal da Bahia, afirmando que Prestes teria de ser a figura central do
Congresso e acusação de “simpatizantes”32 de que o Presidente do CBA esta-
ria fazendo o jogo do PC do B, porque só à noite, na reunião da Comissão
Executiva Nacional da Anistia, seria definida a importância da participação
de Prestes. Segundo Marconi, “o presidente do CBA baiano, cristão, nacio-
nalista, democrata e não anti-comunista, como ele mesmo se define” estaria
sob fogo cruzado33.

30 “De 15 a 18 o Congresso pela Anistia”. A Tarde, p. 3, 11 nov. 1979. A matéria era imprecisa quanto ao tipo de
apoio de D. Avelar e será desmentida pelos acontecimentos – as comissões não se reuniram no Instituto Social da
Bahia (ISBA), nem o encerramento ocorreu no Colégio 2 de Julho.

31 Um esclarecimento se impõe. A carta de Paulo Pontes revela sua insatisfação com o resultado de votação em
assembléia do CBA, em caso raro, no qual se conseguiu o consenso. Fora proposto o panfleto ilustrado com caricatura
de Figueiredo dando um “tiro no coco”, glosando frase do General de que faria isto se ganhasse o salário mínimo. O
presidente do CBA, Joviniano Neto, se opôs argumentando que o teor ultrapassava os limites de segurança, a grosseira
caricatura poderia provocar reação na opinião pública e justificar a indesejada repressão. Em primeira votação, a
publicação foi aprovada. Solicitada nova votação, com o retorno ao salão de membros que, momentaneamente estavam
fora, foi derrotada, o que provocou a revolta de Paulo. Os que foram contra a publicação, inclusive do PCdoB,
apoiaram posição originada do presidente.

32 Grifo nosso.

33 A síntese do jornalista, talvez não reproduza, exatamente, as palavras usadas, mas deve ser considerada correta, com
o adendo que eram posições amplamente conhecidas. E que o relativo distanciamento ajudava a interlocução. Não
recordamos disputas sobre Prestes, mas a conclusão de que, como um dos grandes exilados, ele teria, obviamente,
lugar de honra na mesa.
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A abertura do Congresso

No dia 15, anunciando a abertura do Congresso, à noite, a mudança de
enquadramento se revela em matérias como as resumidas a seguir.

A Tarde enfatizou o apoio de entidades internacionais, as denúncias das
limitações da anistia conseguida e a presença de ex-presos34. O Jornal da Bahia
anuncia a dimensão esperada pelo Congresso, apresenta o que seria a compo-
sição da mesa e a programação de atividades35. Em matéria cobrindo a
Assembleia Legislativa, deputados denunciam perseguições políticas e realçam
a importância do congresso da Anistia36.

No dia 16, a cobertura da sessão de abertura do Congresso concentra-se
em Luis Carlos Prestes. Era, dos presentes, o mais proeminente dos exilados
(os outros dois, Leonel Brizola e Miguel Arraes não compareceram); não vinha
à Bahia, onde tinha antigos correligionários e simpatizantes, desde março de
1963; veicular sua fala no Regime Militar era um tabu que, naquele momen-
to, a imprensa podia quebrar.

A análise das matérias de A Tarde, o maior jornal baiano, é exemplificativa.
A matéria específica sobre a abertura37 poderia dar outra impressão. Decom-
pomos seu conteúdo nos seguintes tópicos.

- Instalação – “Foi instalado, às 21 horas de ontem, no auditório 2 de
Julho, o Congresso Nacional pela Anistia, em sessão plenária, presidida por
Joviniano Neto, do CBA da Bahia, e tendo como Presidente de Honra a viúva
do metalúrgico [...] Santos Dias, que não compareceu”

- Público – “O auditório do Colégio 2 de Julho não comportou o núme-
ro de participantes e curiosos [...] ficando grande parte no pátio da entrada
daquele colégio”

- Participações Destacadas – “Da mesa diretora dos trabalhos, participa-
ram representantes de todos os segmentos da sociedade que lutam pela Anistia
e ainda Luis Carlos Prestes, Secretário Geral do PCB, e Diógenes Arruda, do
PCB”. O jornal assinala ainda a presença do sociólogo Bayard Boiteaux (anti-
go dirigente do PSB), os deputados do PMDB Elquisson Soares e Marcelo
Cordeiro, Pe. Renzo Rossi, representante da Conferência Nacional dos Bispos

34 “Congresso Nacional de Anistia abre debates no Colégio 2 de Julho”. A Tarde, Salvador, p. 3, 15 nov. 1979.

35 “Anistia instala hoje seu II Congresso com mais de mil pessoas”. Jornal da Bahia, Salvador, p. 2, 15 nov. 1979.

36 “Assembléia Legislativa. Engenheiro demitido de Telebahia por culpa do governador”. Jornal da Bahia, p. 6, 15
nov. 1979. Os deputados que se posicionaram foram Domingos Leonelli e Adelmo Oliveira.

37 “Anistia atraiu várias lideranças comunistas”. A Tarde, 16 nov. 1979.
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do Brasil (CNBB), a Presidente do CBA de Minas (na verdade era do MFPA)
de Minas, Helena Grecco, e o sociólogo Octávio Ianni.

A fala apresentada no texto é do Presidente do CBA: “Ao declarar aberto
o II Congresso Nacional pela Anistia, Joviniano Neto disse que a luta continua
e em seguida fez um relato da participação de todos os movimentos em prol da
Anistia ampla geral e irrestrita e do posicionamento e luta da frente das oposi-
ções durante quinze anos de arbítrio. Enfatizou que a Anistia concedida pelo
sistema não reintegrou os ex-presos políticos”. O presidente do conclave,
Joviniano Neto, disse que “o objetivo principal do encontro é o de discutir as
novas características e estratégia da luta pela Anistia, pelas liberdades democrá-
ticas e, também, contra a repressão aos movimentos reivindicatórios de operá-
rios e lavradores brasileiros”. A matéria apresentava ainda a programação do
Congresso.

No texto, a única referência a Prestes era a menção à sua presença na
mesa. Mas a matéria foi ilustrada com foto que mostra três membros da
mesa de costas para a plenária lotada com a legenda “Prestes (D) foi muito
festejado na abertura do Congresso, pela Anistia” e o título já enfatizava a
presença dos comunistas. Mais importante ainda, o jornal, em chamada de
capa e ampla matéria cobre a recepção de Prestes no aeroporto, seu pro-
nunciamento inicial e entrevista para a imprensa38. Sua posição era da uni-
dade dos oposicionistas em torno do MDB, a crítica do projeto de
reformulação partidária cuja essência era “a divisão das oposições e parti-
cularmente do MDB”; a rejeição à proposta de Constituinte com Figueiredo,
reafirmação de posição comunista, proposição de dois pontos básicos para
programa socialista: “a ação das massas porque não é empunhando fuzis
que se derrubará a ditadura, pelo menos nas atuais circunstâncias, e a luta
em defesa das liberdade democráticas”. Quanto à Anistia, declarou: “acei-
tei a Anistia parcial, mas a Anistia tem que ser para todos”. E garantiu que
veio à Bahia participar do II Congresso Nacional pela Anistia pela certeza
de que “estes movimentos de defesa da Anistia, [...], continuarão lutando
pela Anistia ampla, geral e irrestrita”.

No dia 17, o Jornal da Bahia insere uma matéria ainda maior com a
entrevista de Prestes, com ênfase nas divergências entre os comunistas, a opo-
sição ao regime e à reorganização partidária. Quanto à Anistia, sublinhou que
Figueiredo, que só admitia revisão de processos, “frente ao movimento de massas,
foi obrigado a mudar de ideia, formulou um projeto e deu uma Anistia que

38 “Prestes agora quer mais de um partido”. A Tarde, p. 1, 16 nov. 1979; “Prestes, na Bahia, prega a unidade
oposicionista”. A Tarde, p. 5, 16 nov. 1979.
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não é ampla, geral e irrestrita, é limitada, contraditória e injusta”, mas os co-
munistas estão englobados nela39.

As divergências são também o foco do Jornal do Brasil, só que apon-
tam para as existentes entre o CBA e o MFPA. Enquanto as Seccionais do
Comitê Brasileiro pela Anistia “continuam empenhados na luta pela Anis-
tia ampla, geral e irrestrita, o Movimento Feminino pela Anistia, segundo
sua presidenta nacional, Sra. Terezinha Zerbini, está interessada em ter a
capacidade de conduzir a luta para o essencial; e o essencial agora é lutar
por uma Constituinte”. A Anistia concedida, apesar de injusta, teria sido
ampla politicamente, o que teria transformado os movimentos de Anistia
em residuais40.

Funcionamento: missa e comissões

A celebração de missa pelos mortos e desaparecidos, no dia 16, e o
trabalho das comissões, neste e no dia 17, tiveram uma cobertura menor
da imprensa. A realização da missa foi reportada no bojo das matérias, mas
apenas a Tribuna da Imprensa a destacará como “o ponto alto do Congres-
so da Bahia”41. A missa foi realizada com respeito ao rito e a partir de
mensagens evangélicas associadas à anistia e à busca da justiça e liberdade,
que, assim, tinham grande potencial político. Foi celebrada por D. Timó-
teo e mais 12 padres. A Tribuna da Imprensa ilustrou a matéria com foto da
Igreja, que é das maiores da Bahia, lotada. A Tribuna da Bahia noticiou
que “cerca de 800 pessoas estavam presentes”. Não dominando o ritual,
afirmou que “no decurso da missa, parentes dos mortos e desaparecidos
fizeram uma ‘chamada’ simbólica citando o nome de todos os mortos e
desaparecidos por questão política”42. O momento de rezar pelos “irmãos
falecidos” é parte de toda missa. Inusitados eram a extensão e causa das
mortes. A leitura foi momento de não só de publicização, como de unção
e sacramentação religiosa.

39 “Prestes reafirma apoio à frente das oposições”. Jornal da Bahia, p. 5, 17 jan. 1979.

40 “Congresso pela Anistia começa com divergências entre os participantes”. Jornal do Brasil, p. 2, 16 nov. 1979.
Cabe observar que os CBA’s eram independentes e não Seccionais, algo similar acontecendo com o MFPA, no qual
a posição de Minas (presidido por Helena Grecco) era diferente de Dona Terezinha Zerbini.

41  “Em Salvador, o II Congresso da Anistia decide lutar até soltar o último preso”. Tribuna da Imprensa, p. 5, 20 nov.
1979.

42 “Anistia vai definir novas formas de luta”. Tribuna da Bahia, 17/11/1979, p. 04.
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A cobertura do trabalho das comissões ocupou espaço pequeno. A Tri-
buna da Bahia antecipa conclusões já consensuais43, Jornal da Bahia e a Fo-
lha de São Paulo sublinham que a comissão que mobilizou mais pessoas foi a
da “luta dos trabalhadores da cidade e do campo”. Espaço foi dado a denún-
cias de grilagem de terras em Sergipe (Ver: MORAES, 1979, p. 5)44. A ava-
liação política dos debates nas comissões aparece em matérias de avaliação do
Congresso.

O Jornal da República45 manteve a ênfase nas divergências entre PCB e
PC do B com o segundo “vitorioso na maioria das comissões, impondo suas
teses radicais, ainda que por votações apertadas. Como a que aprovou a pro-
posta de criação de um tribunal popular para julgar os crimes da repressão
policial, por 64 a 54”. Para o jornal

[...] segundo a linha imposta pelo PC do B, os movimen-
tos brasileiros pela anistia agora não cuidarão apenas das
questões relacionadas a presos políticos, exilados e desa-
parecidos, mas que darão apoio aos movimentos operári-
os, camponês e popular.

Esta seria a solução do PC do B para enfrentar “o esvaziamento dos mo-
vimentos, a partir de anistia concedida pelo governo” que, embora restrita,
“lhes tirou espaço político”. Reduzir a disputa a PCB X PC do B foi posição
simplista. Somava ao PC do B posições de outras correntes, marxistas (como o
PCBR e a Democracia Socialista) ou de outras origens e motivações. Assimila
ao PCB posições de pessoas a ele não filiadas.

A reconstituição apesar do viés ideológico, foi melhor, realizada por jor-
nais do PC do B e da Democracia Socialista que se incluíram entre os vitorio-
sos no Congresso.

Na Tribuna da Luta Operária, do PC do B, Aldo Arantes (1979, p. 2)
relembra que, quanto à continuidade do movimento, haveria 3 posições: 1) a
vitoriosa, que defendia a continuidade do movimento pela libertação dos pre-
sos políticos, esclarecimento dos mortos e desaparecidos, responsabilização dos
torturados, desmantelamento do aparato subversivo, revogação da Lei de Se-

43 “Anistia vai definir novas formas de luta”. Tribuna da Bahia, 17/11/1979, p. 02.

44 “Trabalhadores e sua luta movimentam o Congresso da Anistia”. Jornal da Bahia, Salvador, p. 3, 17 nov. 1979;
“Índios em pé de guerra na Região do São Francisco”.  A Tarde, Salvador, p. 1, 18 nov. 1979.

45 “Anistia. O PC do B tomou conta da reunião”. Jornal da República, 19/11/1979, p. 03. (Obs – matéria não
assinada por Paolo Marconi).
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gurança Nacional e de combinar esta luta com o apoio e solidariedade às lutas
populares; 2) a continuidade sem “radicalizações”, diluindo a necessidade de
ligação com as lutas populares; 3) a que enfatizava de tal modo a luta popular
que deixava de lado a especificidade da luta. Nas comissões, identificou duas
outras tendências – uma que afirmava que a luta pela Anistia estava esgotada e
que se deveria transformar os movimentos pela Anistia em movimentos pela
Constituinte, e a outra que, a partir da necessidade de novos caminhos para a
luta, propunha a articulação dos eixos anteriormente definidos com a luta em
defesa dos direitos humanos. Relatou ainda a discussão sobre a criação do
Tribunal Popular, cuja conclusão seria a busca de condições para criá-lo e a
decisão de não se posicionar sobre a campanha pela Assembleia Constituinte,
mas de barrar qualquer forma de institucionalização do regime. O jornal Em
Tempo, porta voz da Democracia Socialista, enfatizou a resposta política dada
aos que julgavam o movimento moribundo, apostavam no seu esvaziamento e
celebrou a mudança do eixo da luta pela anistia pela ligação mais orgânica aos
movimentos populares e democráticos, inclusive na luta contra a violência
policial. Na capa, o que teria sido o destaque maior – a criação de um Tribunal
de Julgamento Político dos Crimes da Ditadura, proposta que defendera46.

O encerramento

A imprensa avaliou o Congresso e apresentou a sessão de encerramento.
A mais ampla cobertura foi a da Tribuna da Bahia. Uma matéria de mais de ¼
da página, no dia 19, e outra, de página inteira, no dia 20, ilustrada por grande
fotografia de plenária na Associação dos Funcionários Públicos47.

Na primeira, a cobertura dá ênfase à sessão de encerramento. A compo-
sição de mesa, com a presença da Presidente de Honra do Congresso, Ana
Maria do Carmo Silva, a viúva do operário Santos Dias, o senador Teotônio
Vilela (MDB) e o Presidente do CBA-BA, Joviniano Neto, e as falas dos dois
últimos sob o titulo “D. Quixote do futuro”. Apresenta a dura fala do senador,
que iniciou dizendo: “estar solidário com os movimentos pró-anistia por se
tratarem de levantes populares contra o arbítrio”. Alguns trechos mostram a
contundência da fala do Senador

46 “O II Congresso Nacional da Anistia decide: Tribunal Popular para julgar Torturadores”. Em Tempo, 91, São
Paulo, p. 1,  22 a 28 nov. 1979. Ver: Oliveira (1979, p. 50).

47 “Congresso da Anistia é encerrado”. Tribuna da Bahia, Salvador, p. 6, 19 nov. 1979; “Congresso propõe continuidade
da luta por uma anistia geral”. Tribuna da Bahia, Salvador, p. 9, 20  nov. 1979.
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[...] acusou ainda o sistema ‘criminoso’, dirigindo-se es-
pecialmente à viúva do operário paulista.‘A cada passo
estamos nos encontrando com episódios como esse.
Mas,hoje, em qualquer recanto desse país, já existem os
movimentos pela anistia’. Ele contesta mais uma vez o
regime político do Brasil, afirmando que ‘essa abertura é
um rolo de engodo’, explicando em seguida que, se fosse
o contrário, não era preciso a formação de movimentos
pela anistia, pois esse é um direito de todo o cidadão e,
portanto, não precisa ser reivindicado’. ‘É indispensável
culpar o governo pelo desaparecimento e pelas mortes do
nosso povo ocorridos por atos do arbítrio. Temos que ti-
rar os nossos presos das cadeias e exigir que o governo dê
conta dos desaparecidos e que devolva os cadáveres aos
seus familiares. Tenho recebido mais de 300 cartas do ex-
terior pedindo explicações sobre as pessoas que continu-
am presas e sobre a reintegração dos que foram liberta-
dos.

A seguir, Joviniano Neto agradeceu as palavras do sena-
dor e tratou-o como o ‘D. Quixote da liberdade e do fu-
turo’, explicando que ‘ele conta com o apoio popular’. Ao
mesmo tempo, o Presidente do CBA da Bahia denunciou
também os boicotes que ‘a direita’ tentou fazer contra a
realização do Congresso, dificultando o processo para se
conseguir um local. ‘Houve ainda pregação de panfletos
no Colégio Dois de Julho, querendo jogar os pais dos
alunos contra nós, cartas ameaçadoras a Ronilda Noblat e
outros participantes do Congresso’.

Uma das propostas do Congresso, enfatizada por
Joviniano, refere-se a um levantamento sobre documen-
tos em escritura, para a responsabilidade judicial dos au-
tores de crimes e torturas perante a sociedade nacional e
internacional. ‘No futuro, inclusive, poderá transformar-
se num Tribunal Bertrand Russel, a depender das deci-
sões do povo.

Ainda sobre a plenária de encerramento, noticia o depoimento de ex-
preso, Milton Coelho que, pelas torturas, ficou cego. No restante da matéria,
abriu subtítulo para os familiares dos mortos e desaparecidos do Araguaia,
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estudo sobre a tortura apresentada pelo Núcleo dos Profissionais da Saúde do
CBA-SP e para avaliação positiva do Congresso por Diógenes Arruda.

A matéria do dia 20 é sobre a reconstituição do congresso, com os se-
guintes pontos: o tema central e a finalidade; as conclusões das comissões e da
plenária, a reunião de líderes da esquerda e de personalidades ligadas à luta
pela anistia; as decisões da plenária sobre quem tinha direito a voto (aceitou o
voto de oposições sindicais em sindicato metalúrgicos da Bahia, São Paulo e
Volta Redonda e recusou à Convergência Socialista).

Na sessão de encerramento, consideramos ainda necessário destacar a
divulgação da carta enviada por Theodomiro ao Congresso, o Manifesto dos
familiares dos mortos e desaparecidos no Araguaia e duas falas emblemáticas –
a da presidente de honra, Ana Silva, denunciando a repressão contra os operá-
rios, e a de encerramento, feita por Luis Eduardo Greenhalg, Presidente do
CBA-SP que, em nome de todos os movimentos de anistia, reafirmou a dispo-
sição de continuar a luta.

Resultado maior do encerramento foi a aprovação unânime do seu rela-
tório final. O espaço previsto para este trabalho não permite a reprodução de
suas 11 páginas. Assim, não resumiremos as 25 moções aprovadas denuncian-
do a repressão e defendendo os movimentos populares, nem as 30 de apoio
que o Congresso recebeu. Nem as decisões sobre estrutura organizativa que se
inviabilizaram no ano seguinte. Nem mesmo as resoluções políticas definindo
as lutas e campanhas cujas objetivos, na história, foram alcançados ou conti-
nuam sendo perseguidos.

O parágrafo que encerra o manifesto “A luta continua”, que antecede as
“resoluções políticas”, é suficiente para exprimir a disposição dos militantes da
anistia:

Todos esses crimes hão de ser julgados. Julgados pela opi-
nião pública nacional e internacional, julgados pela cons-
ciência democrática do país, julgados pelo povo brasilei-
ro. As prisões, as torturas, as mutilações, os desapareci-
mentos e os assassinatos não ficarão impunes. A conquis-
ta da Anistia Ampla, Geral e Irrestrita não permitirá que
uma gota de sangue tenha sido derramada em vão.

Esta disposição foi chave para que, no Brasil, a partir de 1979, se mudas-
se o significado etimológico da palavra Anistia que, ao invés de esquecimento,
assumiu o de memória e julgamento da ditadura militar.
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