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"O GRUPO NEOTROTSQUISTA,ENCABEÇADO POR JOÃO E DORIVAL, 

REPRESENTA O ULTIMO REDUTO DAS POSIÇÕES PEQUBNO-BUR _ 

GÜESA5 NO SEIO DE NOSSA ORGANIZAÇÃO MARXISTA-LENINISTA" 

i fflaüffiSB^rvfí-ífí-dwdsa»»! me un «• mt> 

Duas resoluções do Biro Político do Comitê :] 

Central de AÇÃO POPULAR MAHXISTA-LEffINISTA J 

DO BRASIL. Para conhecimento de todos os orj 

ganisroos, Dias 26 de seterabro e 1 de outu -ri 

bro de 1972* 
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HesaluçS© do Bird Político do Comitê Central 

de Ação Popular marxista leninista do Brasil. 

Para o conlieôiment® de todos os organismo». 

26 de setembro 1972 

Nó dia 26 de setembro, o BírÔ Político do CcmitÔ Cen~ 

trai tomou a decisão de destituir JoSLo e Dorival d© 

todos os cargos de dirsçSo que vinham ocupando, JoSo 

e Dorival evoluíram do antagonismo com o Programa Bá

sico para o antagonismo com a disciplina da Organiza

ção através de aplicaç&o de outra linha o da adoção / 

de métodos antagônicos e fracionistas de luta. Tal ds 

cisão é importante, justa, legal e ponderada. 
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ANTAGONISMO NO TERRENO POLITICO-IBEOIO 

GIGO: A LINHAJK&RSISTA LEHINISTÃ "DA RE

VOLUÇÃO NACIONAL, DSTJOCRATICA E POFJ -
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LONGADA. CONTRA A LINHA NEOTROTSOUISTA. 
DA. REVOLUÇÃO SOCIALISTA PELO CAMINHO / 
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A ruptura com a linha marxista-leninista do Programa 

Básico, e adoção de uma linha neotrotsquista por par 

te de João e Dorival, ee deu através de um sinuoso / 

processo. Já de algum tempo o militante João, defen

dendo errôneas posiçSes sobre a realidade brasileira 

formula a opinião inicial de que o aspecto principal 

da contribuição de Stalin é negativo, faz graves cri 

ticas à III Internacional, bem como tergiversa sobre 

O" materialiomo dialético. As críticas formuladas por 

João e Dorival a IV Reunião da CEP também estavam / 

voltadas contra a concepção marxista-leninista da / 

guerra popular prolongada, como caminho da luta arma 

da no Brasil. O processo de discussão e a$rova2ao do 

Programa Básico aprofundou e imprimiu um novo ritmo-

à luta ideológica nc seio da Organização. No proces

so áe preparação da III Reunião Ampliada da direção 

nacional, João aprofundou suas errSnsas posições che 

gando a afirmar, juntamente com Dorival, que no Bra

sil havia condiçSes objetivas para a revolução sócia 
ca

lista. Dorival vai aprofundando seus erros, ae apro
ximando cada vez mais das posições de JoSo e se afãs 
tando da linha marxista-leninista da Organização. / 
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Após a III Reunião Ampliada da Direção Nacional,. / 

João e Dorival passam ainda de forma tímida, a ques

tionar o caráter da revolução brasileira. A' tomada / 

de posição do Birô Politicô, a favor da unificação / 

Üe AÇKO POPULAR MARXISTA-LENINISTA DO BRASIL em tor

no do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL, desencadeou um p/ 

processo que forçou uma maior esplicitação política 

por parte de João e Dorival. Na Reunião Extraordiná

ria do Comitê Centrai, João e Dorival rompem aberta -

mente com o Programa Básico, defendendo a revolução / 

socialista como etapa atual da revolução brasileira . 

A ruptura se dá, posteriormente, quanto ao caminhos da 

revolução, com um claro questionamento à estratégia / 

da guerra popular prolongada formulada no Programa Bá 

sico. João formula que o caminho estratégico da revo

lução brasileira é o caminho da insurreição urbana, / 

afirmando eer necessário um longo processa de acumula 

ção de forças para a tomada de assalto do poder. João 

e Dorival rompem, também, claramente com a tática re

volucionária de preparação imediataie ativa da guerra 

popular, de confiança na revolução e ofensiva contra/ 

a ditadura dos generais fascistas. Substituíram esta/ 

tática por uma tática capitulacionista de retirada,tá 

tica que combina uma fraseologia ultra-revolucionária 

com uma atividade economicists e pacifista. Em decor

rência de todas estas posiçtSes, João e Dorxval não / 

aceitaram © desenvolvimento das posições do CoMtô C/ 

Central em torno da queatSo do Partido. 0 Comitê Cen

tral, conseqüente com as posiçBes políticas da Organi 
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zação, passou a defender resolutamente a posição de / 

unificação de AÇÃO POPULAR TÍARXISTA-LENINISTA DO BRA

SIL era torno do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL. Jofío e / 

Dorival, conseqüentes cora a linha neotrotsquista que/ 

elaboravam, passam a uma posição claramente anti—mr-

tido e se lançam furiosamente contra o partido da cia 

•jse operária, o PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL. Defendera 

O ponto de vista da necessidade de um novo partido, / 

criado com base em Organizações e grupos que eles in

titulam cotao marxistas, Na verdade, trata-se de uma / 

CQ3.espç&o neotrotsquista de formação do partido a par 

tir do ajuntamento de várias organizações, em oposição 

ao partido da classe opex»ária. 

Assiüi, aa contradições existentes no processo de 

luta interna atingiram o antagonismo político e termi 

nararn se cristalizando em duas linhas radicalmente di 

ferontees a linha marxista-leninista da revolução na

cional, democrática e popular, através da guerra popu 

lar prolongada e a linha neotrotsquista da revolução/ 

socialista através do caminho insurrecional urbano.Co 

mo conseqüência, surgiram também duas concepções opôs 

tas da situação atual do Brasil e da tática revolucio 

nária exigida por essa situação* S finalmente, duas / 

visões antagônicas de como ÁCílQ POPULAR MARXISTA-LENI 

NISTA DO BRASIL -pode contribuir para a construção de/ 

um partido proletário revolucionário â altura das ta

refas da revolução brasileira: se através da fundação 

de um üxovo partido ou de fortalecimento e renovaçte / 

do PÜBTIDO COMUNISTA DO BRASIL. JOão e Dorival, com / 
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suas posições, rompem claramente com o Programa Bási-

co da Organização e as posições do Comitê Central. 

A linha neotrotsquista adotada por João e Do> 

rival tem por "base a deformação de principies marxis

tas leninistas e uma vis3o metafísica e subjetiva da/ 

realidade.brasileira. H uma linha gravemente errônea/ 

eme restringe o campo do proletariado e da revolução/ 

e amplia o campo da contra-revolução. A superestima -

ção «das forças do inimigo leva a uma política eapitu-

lacionista e pacifista, esquerdista em sua aparência/ 

e direitista em sua essência» Pruto de sua errônea p© 

lítica a minoria enveredou por um perigoso caminho de 

sistemático combate ao Pariido Comunista do Brasil,um 

caminho claramente anti=»partido. 

ANTAGONISMO NO TERRENO ORGANIZATIVO; 0 

CBN?R4MSJ^JDEJ.!0CFJ).?IC0 CONTRA A INDISCI

PLINA 5 0 PRACIONISMO. 

A ruptura no terreno organizativo por parte de J / 

João e Dorival através do "boicote à aplicação da li -

nha da Organização, da aplicação da linha neotrotsqui© 

ta e da adoção de métodos antagônicos e fracionistas/ 

de luta, acompanhou, passo a passo, a ruptura no ter

reno político-ideológico. João e Dorival inicialmente 

tinham uor objetivo transformar Açfeo.Popular Marxista 

Leninista do Brasil num agrupamento neotrotsquista,ti 

vessem disso consciência ou não. Posteriormente, ven

do fracassado seu intento, colocaram em prática uma / 

política tendente a fracionar a Organização, para,com 
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os quadro3 e militantes que conseguissem confundir,or 

ganizar seu grupo. 

O boicote à aplicação da linha da Organização/ 

vem de muito tempo. A causa principal do imobilismo a 

que foi levada a Organização está intimamente ligada/ 

às contradições existentes no seio da Organização e / 

do boicote sob as mais diferentes formas da linha da/ 

Organização» Ká muito tempo João fez propostas no sen 

tido d© suspender o projeto d© deslocamento da dire -

çfío para o campo, bem como propôs, a suspensão dos / 

trabalhos específicos tendentes à preoaração imediata 

e ativa da guerra popular prolongada. Dorival manteve 

por muito tempo; uma atitude de vacilação quanto ao / 

projeto de deslocamento da direção para o campo e o / 

desenvolvimento dos trabalhos específicos de prepara-

çSo da guerra populard-Iais recentemente confessou que 

o fundo de sua vacilação era de natureza política, / 

IPais atitudes representam um boicote objetivo à apli

cação da linha da Organização. 

Ãléia do boicote à aplicação da linha da Organi

zação, a minoria já começou em determinadas frentes , 

a adotar sua linha neotrotsquista, passando da ruptu

ra cora as posições da Organização para a ruptura com/ 

sua disciplina. O departamento de Organização, com ba 

se em informe prestado por um dirigente intermediário 

da E2, denunciou a existência de um plano tático na / 

região que rompia frontalmente cora o programa básico. 

Até agora, após questionamento apresentado pelo secre

tariado permanente, a direção da região não esclareceu 
6 
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de forma convincente a questão, Na H8 O grupo fracio-

nista que surgiu, criticava abertamente a linha da Or 

ganização e fazia proselitismo de sua linha neotrots-

quista. Na R3 um CS propôs ura plano tático que criti

cava a linha da Organização e propôs ura panfleto con

tendo orientaçSes políticas decorrentes da linha neo— 

trotsquista. A ruptura com a linha da Organização nos 

terrenos ̂ teórico e prático, seguiu-se à prática do / 

fracionismo encabeçado por João e Dorival. 

A adoção dos métodos antagônicos e fracionistas/ 

por parte de João e Dorival e outros membros da mino

ria vem de longe. Partiu de iniciativas isoladas até 

atingir um plano fracionista. Agora desenvolvem esfor 

ços para constituirem abertamente um grupo neotrots — 

quista encabeçado por J 3o e Dorival. Oa métodos anta 

gonicos de luta foram utilizados por dirigentes inter 

módiários na R3 em furiosos ataques a dirigentes mar-

xista-leninistás. Já antes da 3a Reunião Ampliada da/ 

Bireção ííacional, João concedeu entrevista a órgão de 

imprensa internacional defendendo suas errôneas posi

ções, em nome da Organização. O josnal "Libertação" , 

órgão central da Organização, foi "censurado" numa se 

cçâo da I?3> tendo sido retirado um artigo que analisa 

va os resultados da 3a Reunião Ampliada da Direção Na 

cional. APÓS a Reunião Extraordinária do Birô Políti

co, o fracionismo começou a se estruturar e ganhar c/ 

corpo. João e Dorival não se comprometem, como oa ca

maradas da maioria, a acatar decisões aue o congresso 

soberanamente tomasse sobre os destinos da Organiza -
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ção, "Posteriormente João e Dorival e outros elementos 

da minoria são "pilliados estabelecendo correspondência 

extra-estrutural e fracionista com elementos da mino

ria das regiSes 8 £ 2, Dorival participou de uma reu

nião de caráter claramente fracionista para discutir/ 

a organização de uma "corrente" de luta interna. Aí / 

se discutiu se deveria ou não existir o centralisrao / 

democrático dentro da "corrente", mostrando claramen

te que se iniciava o -processo de organização da fra -

ção nsotrotsquista. Tais denuncias foram apresentadas 

U Esunião Extraordinária do Comitê Central. 0 Comitê/ 

Central tomou conhecimento dos fatos, fez advertências 

a JoSo e Dorival e deliberou aprofundar a pesauisa pa 

ra posterior deliberação. Ka mesma oportunidade o Co-

mitâ Central aplicou uma pena disciplinar de aitvertên 

cia pessoal a Dorival por não levar à prática uma de

cisão do Birô Político que determinava a passagem de/ 

determinada tarefa ao camarada Estevão. Longe de João 

e Dorival retificarem sua conduta, passam a estimular 

e dirigir um plano ds caráter fracionista. Incentivam 

e apoiam o fracionismo em várias regiões. João rompe/ 

abertamente com a decisão do Birô Político que deter

minou que ele deveria ter como eentro de suas ativida 

des determinada região, mantendo como centro de suas/ 

atividades a região que favorecia seus planos fracio-

nistas. Nesta região, Joio desenvolvia atividadws fra 
cr» 

cienistás, procurando se constituir na prática,numa / 

alternativa de direção. João passa a distribuir aber

tamente documentos de sua autoria, prescindindo de au 

8 
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torização e utilizando canais extra-estruturais e fra 

cionistas. 

As críticas formuladas no jornal nA Classe Ope

rária" sob o título"A Froposta de AP', apesar de con 

ter erros secundários, eram no fundamental justas e / 

oportunas. JoSo e Dorival, procurando um pretexto pa

ra desfechar um ataque ao Partido Comunista do Brasil 

adotam uma^tática oportunista» passando por cima de / 

graves divergências político-ideológicas existentes / 

na Organização, procurara estabelecer uma frente sem / 

princípios, anti-partido, numa tática oportunista e / 

divisionista. Para isto, JoSo e Dorival passam ande~ 

fender^farisaicaraente o Programa Básico cora o qual ha 

viam rompido, Elementos da minoria que anteriormente/ 

questionavam o caráter de classe da Organização, pas

sara fZ.3 uma hora para outra à íf defesa" do caráter mar— 

xista-lefcánista da Organização. 

Diante da.gravidade da situaçSo, a maioria marxis-

ta-leninista desfechou um vigoroso ataque ao plano / 

oportunista e divisionista de JoUo e Dorival. Diante/ 

da vigorosa iniciativa da maioria ma.rxista-leninísta/ 

e de sua repercussão positiva entre os quadros e mili 

tantes da Organização,, JoSo © Dorival retificaram seu. 

plano tático que implicava numa ruptura imediata.. Pajs 

saram a adotar uma dupla tática. Por um lado juravam/ 

dsfender a Organização, e por outro combatiam vigore— 

samente a linha da Organização e•seus dirigentes,dan

do continuidade a seu plano fraeionista. Atavam a or

ganização e sua linha por dentro e por fora. Organi -

9 
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zam um outro grupo cora programa próprio, com sistema/ 

de correspondência próprio, contacto e disciplina com 

células próprias. Ufea parte dos elementos desse grupo 

continuam, formalmente, em nossa Organização,, para / 

conjugar sua ação sabotadora e fracionista interna / 

com a atividade liquidacionista externa, B a passagem 

do fracionismo parcial,, para o fracionismo sistemáti-

Dorival com o apoio de João, há alguns meses atrás 

BB recusou aberta e formalmente a acatar a autoridade 

do Birô Político, cumprir o centraiismo democrático e 

executar as justas decisões, corretamente adotadas de 

reorganizar a direção da fração universitária, o tra

balho internacional e encaminhar a resolução do Birô/ 

Político sobre o boletim Unidade e Luta, João e Dori

val passam assim do fracionismo disfarçado oara o fra 

cionismo aberto. Estimulados pelo fracionismo d© João/ 

e Dorival, alguns elementos da minoria passaram a pe

dir a "renúncia** dos camaradas da maioria marxista-le 

ninista dos cargos que exercem, numa clara posição de 

luta pela derrubada do Comitê Central, O questionamen 

to à autoridade do Comitê Central chega a tal ponto / 

que determinado dirigente regional afirmou que não / 

mais aceitaria a direção do Comitê Central caso este/ 

organismo níío convocasse uma reunião nacional onde a 

minoria tivesse maioria, Na I?3 inclusive máquinas da/ 

Organização foram subtraídas por membros do grupo neo 
ti? 

trotsquista encabeçado por João e Dorival,. O fracio -

nismo chega a tal ponto que João faz proselitismo / 

10 
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aberto do fracionismo era seu último documento. 

A evolução da luta interna passou a se consti

tuir numa luta entre duas linhas no terreno nolitico/ 

c organizativo, duas linhas antagônicas. João e Dori

val passaram a encabeçar um grupo fracionista, aue- / 

tentou se constituir nuraa direção paralela, construin 

do toda uraâ  organização paralela. A atividade de sapa 

a sabotagem a unidade partidária, a constituição de / 

frações revolucionárias, são características do neo -

trotsquismo no terreno organizativo. 0 grupo neotro -

tsquista encabeçado por João e "Dorival representara o 

último reduto das posiçSes pequeno-burguesas no seio/ 

da nossa Organização marxista—leninista. A adoção do/ 

fracionismo, a. ruptura cora a disciplina partidária, sig 

nifica ruptura clara cora a linha organizativa de Ação 

Popular, com os estatutos. 

ATTTAGOflTSTflO NO TPABALHO PRATICO; A PAS

SIVIDADE E A INCOMPETÊNCIA.SE_TRANSPOB-

•' MAM- KM BOICOTE. 

A passividade e a incompetência política foram as 

características do trabalho prático desenvolvido por/ 

Dorival era tudo em ciue esteve à frente da direção.Sua 

inércia,, sua incapacidade contrastaram com a expectatt 

va que toda a Organização tinha quando o escolhera pa 

ra o cargo de Secretário Geral. A prática, no entanto 

foi progressivamente demonstrando que além de uma ati 

tude politicamente vacilante» Dorival não tinha prati 
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camente nenhuma iniciativa política» Na verdade, des

de os primeiros momentos desenvolvidos na prática de/ 

direção da antiga CEP, Dorival não conseguiu ser' ura / 

efetivo dirigente» Era sua vacilaçâo e incapacidade PO 

lítica não chegou a propor praticamente nada à Organi 

zação. Somente a partir do momento em que o Birô Polí 

tico adotou claramente a posição pela unificação em 

torno do Partido Comunista do Brasil ê que Dorival ma 

nifesta certa iniciativa no combate ao Partido Comu -

nista do Brasil. Malfadada iniciativa. Tia luta contra 

nossos inimigos d3 classe Dorival não conseguiu desem 

penhar sua tarefa de direção. Ne entanto teve alguma/ 

iniciativa quando s© tratou cio combater o Partido da 

Classe oii ia. No período maio recent® a incapacida 

de de Dor;- 1 s© transformou era boicote ao funciona -

monto da direção. A continuidade da falta de iniciati 

•gaa que permitissem levar à prática, a linha da Organi 

QV o desaparecimento constante ks articulações da 

direção, passaram a constituir-se nuca arma utilizada 

por Dorival para boicotar a iniciativa nolítiea da di 

reção. O objetivo claiio era a tentativa de destruição 

política da direção pela isaçac?. "3ra levar a direção/ 

narxiasta-leninista ao descrédito vela falta de inicia 

tive., pelo imobilismo, quando na verdade os grandes / 

responsáveis por erta situação a que chegamos são exa 

tamente JoSo e Dorival, cora sua funesta linha neotro-

tsquista e seus métodos fracionistas. 

12 



6R*l, *S6XE.||.2,f.3Q/I2 

DEPENDER A ORGANIZAÇÃO E PRESERVAR A 

SUA UNIDADE. 

A situação de grave anomalia vivida pela Orga 

nização e pela direção, com a existência do grupo neo 

trotsquista de João e Dorival, trouxe graves conse -

quências pára a atividade revolucionária de'nossa Or

ganização t-> levando-a praticamente ao imobilismo. Isto 

num momento de grande importância política, seja do / 

ponto de vista da situação da revolução, seja em rela 

ção aos ataques que a Organização vem sofrendo por / 

t>arte da ditadura. Fruto da disnersão política, da f/ 

falta da unidade de pensamento e ação, a organização/ 

não consegue dar uma resnosta a tempo aos problemas / 

que a revolução está colocando. Tudo isto coloca na / 

ordem do dia a necessidade imperiosa de restabelecer/ 

a unidade de pensamento e ação da Organização. 0 Birô 

Político sabe que o principal instrumento para atin -

gir esta unidade de pensamento e ação está na luta / 

ideológica. Sabe,também,que quando além da defesa de/ 

idéias antagônicas as da Organização se passa a utili 

zar métodos fracionistas de luta, torna-se indispensá 

vel conbinar a luta ideológica com medidas disciplina 

res. A concepção leninista de partido implica na uni

dade política e orgânica. Â existência de frações é / 

incompatível cora esta concepção. 

Diante da gravidade da situação, a maioria mar

xista leninista pronôs uma pauta para a Reunião do Bi 

rô Político, colocando, era primeiro lugar, o exame da 
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situação da direção, da atividade fracionista de João 

e Dorival e da indisciplina aberta de João e Dorival/ 

ao se recusarem abertamente a cumprir decisões do Bi-

rô" Político e do Secretariado Permanente.Tal pauta 

bem corno o método de realização da reunião foram apro 

vados pelo Birô"Político. Para a execução de tal obje 

tivo tornava-se indispensável um prommciamento de / 

João e Dorival esclarecendo principalemante sua atitu 

de era relação às acusações que haviam sido feitas. / 

João e Dorival, diante de quatro prazos estabelecidos 

simplesmente não responderam às acusações que lhes fo 

rara feitas. No processo previsto, o ob.ietivo da maio
ria marxista-leninista não era tanto de elucidar fa -

tos que já estacara suficientemente claros, mas anali-

zar a atitude de João e Dorival face ao fracionismo / 

em curso. A tática de João e Dorival se atiro funda nes 

te período. Dorival não comparece a sucessivos comoro 

missos com a direção. Mas a continuidade das ativida

des fracionista.s de jOâo e Dorival e a falta de res -

posta às acusações feitas valeram por usa resposta. A 

Organização não podia mais tolerar o fracionismo de -

grupo de João e Dorival. A tática dilatória já tinha/ 

causado graves prejuízos à revolução e à Organização. 

Diante de tudo isto o BirÔ Político do Comitê/ 

Central, com o objetivo de defender a Organização do 

fracionismo neotrotsquista de João e Dorival, com ba 

se no artigo 37 do3 Estatutos, decidiu: 

1- Destituir Dorival das funç"des de Secretaric 

Político do Comitê Central 0 de membro do Birô Folít' 
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co do Coraitã Central» 

2- Destituir Joito do cargo de membro do BirS / 

Político do Comitê Central. 

3- Destituir João e Dorival dos cargos de mem

bros ào Comitê Central* 

4- Estipular um prazo máximo de 15 dias para / 

os militantes João e Dorival apresentarem uma auto— / 

critica clara e profunda de seus erros de fracionis -

mo. Caso isto seja feito, o Birô Político dererá inte 

grá-»los num organismo de base, criando condiçües para 

prosseguirem era seu processo reeducativa, garantindo/ 

ao mesmo tempo uma participação na luta ideológica que 

se trava na organização, desde que haja uma clara re

nuncia aos métodos fracionistaa. Em caso contrário, o 

Birô Político tomará novas medidas que julgar necessá 

rio para -preservar a unidade e disciplina da Organiza 

ç&o. 

Bra decorrência da destituição de Dorival e Jo2o/ 

a direção foi reorganizada segundo a ordem de suces — 

são prevista na III Reunião Ampliada da direção nacio 

nal. 

Tios termos do artigo 39 doa Estatutos, estas me 

didas passam a vigorar imediatamente, e o Secretaria

do Permanente dirigido pelo novo Secretário Político, 

fica responsável por sua aplicação. A presente resolu 

ção será imediatamente submetida a ratificação do Co

mitê Central -ne ao mesmo tempo coraunidada po conjunto/ 

da Organização. 

Enquanto prosseguir o processo de auto-critica 

de JoSo e Dorival, qualqusr contato que pretendam fa-
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ze& deverá ser discutido e aprovado previamente pel@/ 

Secretário Político» Qualquer outro comportamento se

rá considerado reincidência em atividades fracionis — 

tas. 0 militante ou organismo que aceitar tal contato 

terá cometido grave infração disciplinar e prática / 

fracionista a ser apurada e punida» 

A decisão do Bird Político é justa. "È uma de 
corrência "necessária do rompimento por parte de João/ 

e Dorival com o programa Básico e com a disciplina / 

partidária, 

15 uma decisão legal. A ruptura com a política 

da Organização e a adoçSo da linha neotrotsquista sig 

nifica uma clara violação do artigo 1 dos Estatutos / 

que define como condição de militância a aceitação / 

dos Estatutos da Organização* Significa uma clara via 

lação do artigo 4» item 3 ® 3, que definem como prin

cipais deveres dos membros de AçSo Popular Marxista -

Leninista do Brasil, a participação na elaboração da 

política da Organização e o zelo pala unidade de pen

samento e ação, da Organização, João © Dorival hoj© / 

não participam do processo de elaboração da politic-:,/ 

da Organização, nem muito menos zelam pala unidade de 

pensamento e açfío da Organização, T%a Verdade combatem 

ferrenhamente a linha marxista-leninista da Organiza

ção & são os urixicipais responsáveis pela dispersão / 
noUtica que viveu a Organização todo Sste período, / 

João e Dorival violaram o artigo 4, item 8, que esta

belece como dever do militante o resoeit© à disciDli— 

na partidária. Violaram o artigo 35 que estabelece ojí 
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que a disciplina proletária é essencial para garantir 

uma férrea unidade d® açílo» Violaram o artigo 37 que/ 

estabelece como uma das faltas paseiveis da aplicaçâs 

d© penalidades disciplinaria "dôsenvoiver atividades/ 

fracionistas5*. Por outra lado, nâo cabe invocar o ar

tigo 15, que trata da eleicgo do novo Biro Político í? 

Secretario Político e Secretariado Permanente; esta / 

sara feita na I Reunião Ordinária do Comitê Central f 

nos tErmos do artigo 15 doa Estatutos» 

No casso 5 o que está havendo ê a aplicação da me 

didá disciplinar d© destituição, prevista no artigo / 

37j e a conseqüente normal s]£ÇJt££ã£? segundo a ordea 

prevista pela III Reunião Ampliada da Direção ííacio -

nal e reafirmada vela *Wni3o Extraordináris do Comi

tê Central, No caso portanto, os artigos que cabe exa 
minar s3o oa 37 e correlates, e sobretudo o Rrtigo 4 

item que estabelece eoroo um doe deveras principais tâ 

todos oo militantes de Ação Popular marxista—leninis---

ta do Brasil, e raals ainda de seus dirigentes» fazer/ 

tudo qua esteja ao eeu alcance para que a dirscâo ôa/! 

Organização esteja sempre em mãos de revolucionários/ 

& nfCo caia ou seja retomada s© já tiver caldo, &a mac: 
da "fracionistas, carreiristas © recalcitrantiis1'» Pr«~ 

tender que os membros do Birô Político nSlo estão su -

jeitos à disciplina da Organização nem sao suacepti -

veie de ser punidos até a I Reunião do Comitê Central 

façam o quo fizerem, ê insinuar o absurdo de que o .? 

tigo T5 revoga o conjunto dos Estatutos e cria rara / 

os membros do Birô Político uma situação d® brivilé -. 
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gio e ©xêepcioimlidade sera paralela. Âlêra de tudo is

to, o artigo 6, item 6, ê categórico ao afirmar que a 

minoria deve se submeter h maioria e o conjunto da Or 

ganizaçâo ao Comitê Central. 

Ã decisão do BirÔ Político-do Comitê Central/ 

é ponderada» João e Dorival vêm num processo paulati-

no de ruptura com a política e a disciplina da Organi 

zação. Na III Reunião da Direção Nacional já estava / 

clara a existência de determinados problemas políti -

cos e a necessidade de alteração na direção, em parti 

cular era relaçEo à direçfío principal da Organização.A 

falta de condições para ee fazer um debate aprofunda

do sobre a questão, levou a maioria marxista-leninis-

ta a propor à III Reunião Ampliada da Direção Nacio -

sal a manutenção da direção, sem alteraçSes. Na reu -

nião do Comitê Central, João e Dorival rorat>eram clara 

mente com a linha da Organização e foram denunciados, 

naquela oportunidade, em conseqüência de manifesta -

çoes da atividades fracionistae. Naquela oportunidade 

cria-se uma situação completamente anormal em que Do

rival continua sendo Secretário Político da Organiza

ção, apesar de contestar seu Programa Básico e ser mi 

noria absoluta no Comitê Central» Cora o objetivo de / 

não permitir que o eixo da luta se alteresse passando 

das questões políticas para questões de medidas: disci 

plinares, garantindo com isto o aprofundamento do de

bate político, o Comitê Central decidiu não fazer uma 

alteração, demonstrando claramente uma atitude de pon 
-'-3 

deração. 
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A passagerâ de atos fracionistas isolados para 

0 fracionismo sistemático, para constituição de grupo 

fi-~2.ciorn.sta no seio da Organização, não node ser tole 

rada. A existência de frações dentro da Organização é 

inaceitável para os verdadeiros marxistas leninistas. 

Diante de tudo isto a medida tomada agora pelo 3irÒ / 

Político é bastante ponderada. A gravidade dos fatos/ 

já seria suficiente, do ponto de vista da legalidade/ 

partidária, para afastar João e Dorival não somente / 

da direção, como também da Organização. No entanto, a 

medida de destituição foi tomada, mais uma vez, com / 

objetivo de garantir o eixo -político da luta ideológi 

ca, bem como uma última tentativa dos marxistas—leni

nistas de alertarem João érüoriv&l para o perigoso ca 

minho que estão trilhando e fazerem um último chama -

raento para que façam autocrítica,. A maioria marxista-

leninista tem sido flexível e paciente na sua tática/ 

de condução da luta interna. No entanto ela tem clare 

za e a firmeza suficientes em saber que o essencial 6 

a preservação dos princípios e posiçSes marxistas le

ninistas. A maioria roarxista-leninista está firmemen

te convencida da tese leninista de que é impossível / 

conviverem numa mesma organização comunistas e oportu 

nistas. A manutenção por parte de João e Borival de / 

suas posiçSes e métodos errôneos levará inevitavelmen 

te a impossibilidade de uma convivência orgânica, 

0 3irÔ Político do Comitê Central tomou tais / 

cedidas firmemente convencido de que são as que me"®*/ 
1 hor atendem aos interesses da Organização e da revo-

19 
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lução. São medidas tomadas em defesa da Organização e 

preservação de sua unidade contra o fracionismo de ai 

guns ex-dirigentes, 

ELEVAR A CAPACIDADE COMBATIVA DA ORGAHI 

ZAÇRO E AVANÇAR NA PREPARAÇÃO DO 

II CONGRESSO , , > 

Estamos vivendo uma situação bastante favorá

vel para a revolução brasileira. Aprofunda-se a depen 

dência econômica e política do país e a repressão fas 

cista recai sobre os combatentes democratas e patrio

tas, A espoliação e a opressão se abatera sobre o povo 

brasileiro, Mao por isso mesmo as contradições de cias 

Ge se aguçam, O descontentamento é cada vez maior, em 

mais amplos setores da população. As lutas Camponesas 

se ampliam, A sucessão de choques armados no campo, / 

particiilammenta no período mais recente, demonstra a 

que grau .estão chegando as contradições de classe no 

país. Setores democratas no seio da Igreja, dos artis 

tas, da própria oposição burguesa, encontram formas / 

as mais diferentes no combate ao regime dos generais/ 

fascistas. Vários setores das classes dominantes nre-

gam a abertura política e combatem o "perigo fascista" 

Uma crise de grandes proporções está em gestação. As 

maquinações golpistas estão em andamento, E nesta con 

juntura qus surge um fato da maior importância no ce

nário político do país: st resistência armada dos cam

poneses e patriotas do sul do Pará, A base política / 

do movimento ê suficientemente sólida a ponto da dita 

dura, mobilizando contingentes do Exército, Marinha , 
20 
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aeronáutica e Policias Estaduais, nâo conseguiu sufo

car o movimento guerrilheiro» Biante da ampliação do 

movimento, já n&o mais podendo conter sua divulgação/ 

que atinge cada vesr mais amplos setores da população/ 

a'Htadura foi obrigada a reconhecer publicamente os 

fatos, A resistência armada do sul do Pará é mais um/ 

importante indicador do processo de reanimaç"áo crea -

cente do movimento de massas. Nesta conjuntura, cabe/ 

a todçs revolucionários, particularmente aos marxis^ 

tas leninistas, dar uma destacada contribuição no sen. 

tido de ativar mais ainda o raovimanto de massas, de / 

ampliar a luta pela liberdade e independência, Para / 

que nossa Ox-ganisaçâo possa cumerir com seus deveres/ 

neste grave moxaento, ê preciso elevar sua capacidade/ 

combativa,.e para isso sua unidade de ação» Assim, a 

decisão do BirO Político» além das raz3es já apresen

tadas, veio ao- encontro da necessidade da restaurar a 

unidade de pensamento e aç£o da Organização e de sua/ 

direção, para que Ação Popular marxista leninista do 

Brasil desempenhe o papel que lhe cabe neste instante 

decisivo da luta contra a ditadura militar fascista. 

A vitória obtida pelos marxistas leninistas com 

a destituição de Joio e Dorival reprôsanta um impor -

tante passo no processo de consolidação das posições/ 

marxistas leuinistas, B o último reduto em nossa Orga 

nizaçSo das velhas idéias e práticas pequ*no-burgue -

sas que está sendo liquidado, No entanto a luta cont-

tra a influência neotrotsqui3ta nsío terminou, E indi§ 

pensável levarmos até o fim o processo da proletariza, 
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ção, extirpando todas as idéias pequeno-burguesas que 

possam existir em nossa Organização. ITa condução da / 

luta ideológica, os marxistas leninistas devem ser im 

plâcaveis com aqueles que persistirem utilizando mero 

dos antagônicos e fracionistas. Devem, por outro lado 

saber ganhar para suas justas posições aqu eles que , 

que mesmo adotando algumas posições da minoria, não / 

passaram a adotar métodos antagônicos fracionistas de 

luta ou deles façam autocrítica séria e conseqüente. 

A Organização avançará firmemente na prepara

ção de seu II Congresso, onde soberanamente decidirá/ 

seus destinos, tomando uma posição oficial em torno / 

da tese de unificação em torno do Partido Comunista / 

do Brasil, Para isto, será apressada a edição do bole 

tim Unidade e Luta e a realização da I Reunião Ordiná 

ria do Comitê Central. As condições políticas e orgâ

nicas para que o Birô Político possa cumprir essas ta 

refas se tornaram mais favoráveis, 

0 Birô Político de Ação Popular marxista leni 

nista do Brasil conclama todos os quadros e militantss 

para um movimento no sentido de, elevar a capacidade / 

combativa, da Organização, A atual conjuntura da revo 

lução brasileira está a exigir uma Ação Popular unida, 

coesa, firme e ativa na luta contra a ditadura mili -

tar fascista, 0 processo de reunificação política e / 

orgânica em curso na Organização, as medidas já toma

das ao nível da direção, criaram novas condições noli 

ticas e organizativas que nos nerraitem levar à práti-
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ca com firmeza e decisão a linha da Organização, Ca"be 

a todos os quadros e militantes elevar sua iniciativa 

ei sua ousadia revolucionária, Lutemos todos para ele

var a capacidade combativa, da Organização, 

BIQUIDAR 0 FRACTONISMO IDE JOIO B DORIVAL, 

ELEVAR A CAPACIDADE COMBATIVA DA ORGANIZAÇÃO. 

REALIZAR VITORIOSAMENTE 0 II CONGRESSO. 
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o conhecimento de todos os organismos, is de. .ou-

frcibre da 1975. 

No dia 26 de setembro passado, o Birô Político do Co

mitê Central decidiu destituir a João e Dorival das / 

funçSea dirigentes que vinham ocupando, por sua práti 

ca reiterada de indisciplina e fracionisrao, agravada/ 

por sua oposição frontal a todas as T)osiç3es fundamen 

tais da Organização e, no caso de Dorival, por sua / 

passividade, burocratismo, negligência e inaperância/ 

que se transformaram, nos últimos meses, num verdadei 

ro boicote ao èrabalho da direção. Esta decisão é in

teiramente justa, legal e nonderada. Está exposta e / 

fundamentada na Resolução do Birô Político intitulada 

"Defender a Organização, Liquidar o Fracionismo Neo -

84 
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trotsquista e Avançar na Preparação do Congresso". 0 

3irò Político decidiu ainda dar a João e ^orival um tf 

novo prazo para que se pronunciassem claramente, aca

tando a decisão, reconhecendo seus erros de fracionis 

mo e se dispondo a corrigi-los. 

S oportuna informar que João e Dorival recor

reram mais uma vess a manobras dilatórias e tentaram / 

bloquear estas justas iniciativas da direção através/ 

de sua conhecida tática da omissão. Dorival não en -

viou seu voto e nem sequer compareceu às articulações 

normais da direção durante uma semana. João compare -

ceu, j£as não apresentou seu voto. Isto depois de o Bi 

rô Político já ter por quatro vezes transferido o pra 

zo para que eles ee pronunciassem. Era mais uma de -

monstração da tática dupla e düpliee de João e Dori — 

vai: manietar a direção por dentro enquanto intensifi 

cam seu fracionismo por fora. Os esforços de João e / 

Dorival foram inúteis. Os marxistas leninistas do Bi— 

rô Político têm paciência, mas têm também firmesa. 

Nos dias seguintes, já sob a direção do novo Se 

cretario Político do Comitê Central, o BirÒ Político/ 

tomou todas as providências necessárias para assegu — 

rar pronta e resoluta execução de suas decisões, nos/ 

termos do artigo 39 dos Estatutos, segundo os quais / 

'o militante pode recorrer de qualquer penalidade, por 

escrito, ao nível Imediatamente superior**, ma^ "sem / 

prejuízo da anlicaçüo da decisão tomada". F para que/ 

não restasse a menor dúvida, o Secretario Político do 

Comitê Central escreveu uma carta "aos militantes / 

25 



B«4W> &S$ lÉ-H-1, f 5Zf 

João e Dorival", no dia 29 de setembro, lembrando 

lhes as decisCes adotadas:-

"Esclareço a vocês que todas essas justas decisões 

já estão sendo executadas, resolutamente» Assim a di

reção foi reorganizada e vocês foram agastados das / 

funçSes que já há muitos meses vinham exercendo iraere/ 

cidamente. Nos termos dos Estatutos, podem recorrer / 

ao Comitê Central„ mas sem prejuizo da execução das / 

decisões adotadas» Além disso, antes de receberem no

vas tarefas como militantes de base, vocês devem fa -

zer uma autocrítica séria e precisa d® indisciplina e 

fracionisrao que vêm reinciáontemente cometendo, ape -

sar de toda a benevolência © as repetidas críticas e 

advertências da direção» Os irros que vocês comprova-

damente cometeram já seriam suficientes para afasta -

los das fileiras da nossa Organização, onde não exis

te lugar para fracionistas e recalcitrantes. Em vista 

de suas contribuições passadas à Organização, o 3irô/ 

Político decidiu, porém, numa demonstração de pondera 

ção e paciência sem precedentes entre nós, oferecer -

lhes uma derradeira oportunidade de autocrítica e ree 

ducação» Eenovo meu apelo para que vocês correspondam 

a essa oportunidade» De qualquer modo, sem uma auto -

crítica explícita e séria de vocês, o BirÔ Político / 

não pode responsavelmente atribuir-lhes novas tarefas 

pois você3 não terão demonstrado o desejo sincero de/ 

corrigir-oa e de se resneitar, de agora em diante, a 

disciplina e a unidade da Organização. Caso vocês fa

çam esta autocrítica inicial, esrtejam certos de nv / 
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procuraremos ajudá-los, através de novas condições de 

trabalho e de uma persistente luta ideológica, a apro 

fundar esta autocrítica até a autocrítica das conce -

pç<5es neotrotsquistas que os estão levando a cometer/ 

esses erros de método, também de fundo neotrotsquista 

E, enquanto isso, não tenham dúvidas que continuare -

aos a assegurar plenas condições para que vocês parti 

cipem da luta interna através das formas e meios ade

quados a1' 

Como corresponderam João e Dorival a estas 

decisões justas, legais e ponderadas do Birò Políticd? 

Em contato oficial com o Secretário Político do Comi

tê Central, João e Dorival,- informaram iformalmente- / 

que ngo acatavam as _àgeiR"6es do Birô Político. Indo / 

mais além, anunciaram, cora toda a arrogância, que con 

tinuariam tomando medidas que julgassem necessárias / 

para "defender a Organização",isto é, para fraciona -

Ia. Além disso, João e Dorival recusaram-se a fazer / 

qualquer autocrítica dos seus erros passados, Jcélo , 

sentindo que n£o pode negar toda a evidencia que se / 

acumula, que talvez tivesse cometido "alguns erros de 

forma". Mas não reconheceu sua reiterada prática do / 

fracionismo e indisciplina. Dorival, como de hábito , 

não admitiu claramente nenhum erro, mas também niâo ne 

gou peremptoriamente? prsferiu empregar sua tática / 

predileta de levantar outros problemas e pr-etensas / 

acusaçSes, e mudar de assunto? de qualquer modo, n&o/ 

reconheceu sua comprovada prática fracionista. 
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Das declarações, João e Dorival passaram à práti 

ca. Nesses últimos dias, intensificaram suas ativida

des fracionistas, pisando nas decisões da direção,, es 

tabelecendo contatos irregulares com vários camaradas 

no esforço desesperado de confundi-los e recrutá-los/ 

para o novo agrupamento político que estão organisan-

do. Desencadearam também, uma redobrada campanha de / 

calúnias contra a direção da Organização, com o duplo 

objetivo,, Primeiro objetivos embaralhar os campos em 

luta, diluir o significado político e ideológico das/ 

posiçSes em choque, deslocar o eixo da luta do terre

no das posições políticas e de princípios, para o ter 

r@no dos "incidentes" ,;reaiG e imaginários, da "casuís 

tica",tão de agrado de Dorival que não p&upa recursos 

para escamotear suas posições. Tudo segundo a deaacre 

ditada tática de "fazer barulho no sul para di3trair/ 

a atenção do norte". Segundo objetivo: tentar desespe 

radamente'inverter a situação e posar como "acusado -

res",já que não estavam conseguindo êxito, em posar / 

comO" vítimas". Na rtperseguição deste objetivo, não sen 

tem sequer o ridículo de pretenderem a direção da Or

ganização de "fracionista". ~È a tática também surrada 

do ladrão que é pilhado de surpresa e corre gritando/ 

"pega ladrão". 

Não deixa de ser muito esclarecedor também saber 

que um dos últimos-documentos encaminhados uor João à 

direção foi uma carta era que simplesmente propõe OK-V 

que nossa Organização não dê um pronto e resoluto- / 

apoio à resistência armada contra a ditadura iniciada 
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no sul do Parár há seis meses,, sob o pretexto de que/ 

é preciso antes "pesquisar melhor e esclarecer" a na-

tureza do que está acontecendo».. 

Diante de todos estes fatos, o Birô Político ti -

.'nha o dever de reexaminai" a situação e adotar novas / 

medidas em defesa da Organização, dâ sua linha marxís 

ta leninista, de sua tradição combativa, de sua unida

de e disciplina, da continuidade da -preparação do seu 

II Congresso. 

Está absolutamente &laro que João e Dorival abando 

naram o caminho do marxismo-leninismo pelo caminho do 

neotrotsquismo. Passaram a defender a teoria da revo

lução 'permanente de Trotsky, sustentando com ele que/ 

a revolução, na época atual, já é estrategicamefate so 

uialista eai quase todo3 os países do mundo, embora / 

possa, taticamente, levantar outras bandeiras e$ de -

terminados países* Negara que a revolução nacional e / 

democrática ainda esteja na ordem do dia em nossan / 

pais e tenha um período próprio para cumprir suas ta

refas. Pretendem, cova os trotsquístas, que todas as / 

tarefas da revolução sejam cumpridas numa sô etapa. / 

Lias como demonstrou Ma o contra os trotsquistas da. Chi 

na "esta teoria de uma só revolução § de fato a teo -

ria de nenhuma revolução: nota a revolução socialista/ 

e nem mesmo a revolução nacional e democrática". Mas/ 

é por este caminho ruinoso que trilham praseirosamen*. 

te João e Dorival. Sem nenhuma pesquisa séria, sem ne* 

nhum debate sincero, traindo a confiança da Organiza

ção, desconhecendo toda a paciência de seus antigos / 
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camaradas de direção9 João e Dorival afastam-se cada/ 

vez mais das posições proletárias, reforçam as suas / 

posiçSes pequeno-burguesas e aproximam-se perigosamen» 

te do terreno da capitulação diante da ditadura raili— 

tar e do imperialismo ianque e da provocação política 

face ao Partido Comunista do Brasil e à nossa Organi-
i 

zaçSo. 

Está absolutamente claro també m que João e Dori

val romperam com os mais elementares princípios do / 

marxismo-leninismo em matéria de organização. Defen»/ 

dera uma estranha e "revolucionária" concepção do cen-

tralismo democrático, "inteiramente nova", segundo a 

qual a maioria deve subordinar-se â minoria. Levantan 

do hipbcrit&mente a bandeira da democracia, advogam / 

na realidade, como Trotsky contra Lenin, o direito de 

organizar írações no seio dos partidos e organizações 

revolucionárias. B pretendem que o partido que chamanr 

"inteiramente novo" surgirá pelo caminho, também tro-

tsquista, da posterior"unificaçtto"dessas frações. 

finalmente, está absolutamente claro que João/ 

e Dorival rilo tendo conseguido interromper o movimen

to de proletarizaçâo de nossa OrganizaçSo, que avança 

; não tendo conseguido desviar nossa Organização do / 

caminho do marxismo-leninismo e de sua unidade crês -

cente com o Partido Comunista do Brasil, o único par

tido da classe operária em nosso país; não tendo con

seguido confundir a maioria dos quadros e militantes/ 

da OrganizaçSo, nem desagregá-la ou liquidá-la; então 

João e Dorival viram que não lhes restava outra alter» 
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nativa sen2o fundar um novo grapo neotrotsquista cm / 

nosso país com os quadros e militantes de nossa Orga

nização que conseguissem temporariamente enganar. 

iinveredaram assim pelo caminho sinistro do fracionis— 

mo. Mas João e Dorival verão que eles, como todos os/ 

que se colocara contra a classe operária e o movimento 

objetivo da histórias começam causando prejuízos ao / 

povo e à revolução para terminar só causando prejuí -

zos«em profundidade a si mesmos, 

Fm stia carta de 29 de setembro, o novo Secretá

rio Político do Comitê Central lembrava?' 
MNa luta contra as concepções e métodos errôneos 

é um drro passar precipitadamente da crítica à luta , 

Mas quando as concepções e os métodos chegam ao anta

gonismo, quando militantes e dirigentes errados se re 

cusara ao debate e à autocrítica séria, então é um er

ro nSo passar resolutamente à luta," 

Apesar de todas as críticas,.medidas discipli-

nares limitadas e repetidos apelos, JoSo e Dorival / 

aprofundaram suas concepções de caráter neotrotsquis

ta e rompera com os princípios, o programa e a tática/ 

da Organização, Recusam fazer a menor autocrítica de/ 

seu fracionismo e violam o mais elementar mecanismo / 

do centralismo democrático, a aplicação de uma só li

nha e a subordinaçSo da minoria à maioria. Insurgem — 

se contra a direção da Organização e intensificara sua 

atividade desagregadora. Nestas condições, © Birò Po

lítico tem o indeclinável dever de recorrer à medida/ 

extrema de defesa da Organização contida os fracionis-
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tas e recalcitrantes. Assim, o Birô Político decide / 

J52SHg3^3LJ^g-j^âJ^Íá^a-.. J.°.aLo & Dorival & a 8 fileiras de 

nossa Organiza'ç,_go> Submete esta decisão a imediata no 

mologaçao do comitê central» Denuncia o propósito de/ 

JoSo G Dorival de fundar um novo grupo neotrotsquis -

ta em nosso pais. E conclama imediatamente todos os / 

militantes e dirigentes da nossa valorosa Aç3o Popu -

lar Karxista-Leninista do Brasil a cerrar fileiras em 

torno do Comitê Central, aguçar a vigilância de clas

se e por em tensão todas as forças para desmascarar e 

liquidar, no terreno politico-ideológico e no terreno 

orgânico, o grupo neotrotaquista de Jc3o e Dorival e 

levar até o fim o movimento de proletarizaçâo de AçSo 

Popular, 

0 Birô Político alerta também que nâ*o confunde 

de forma alguma, o grupo neotrotsquista de JeSo e Do

rival, em formação, com a atual minoria na luta ideo

lógica que vem se desenvolvendo em nossas fileiras. 0' 

Birô Político está disposto a prosseguir o debate fr/ 

fTtst^ST&sX com todos os camaradas que, emb&ra partilhai 

do as opiniões errôneas da minoria, estejam sincera — 

mente interessados na pesquisa da verdade e na conti

nuidade do debata politico-ideológico e, enquanto is

so, estejam lealmente decididos a aplicar o Programa/ 

da Organização e as deciscíes de seu Comitê Central, a 

respeitar a unidade de açSo e a disciplina da Organi

zação, e a renunciar a todo método fracionista e anta

gônico de luta interna. 0 Birô Político afirma a es -

ses camaradas que ales têm nSo só o direito, mas o de» 
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ver de permanecer em nossas fileiras e prosseguir a 

luta do opinlSi s que se aprofunda entra XL6SS 0 Bir6 / 

Político confia que, na medida em que o debate pol 

co-ideológico tenha prosseguimento, poderá ajudar es

ses camaradas honestos a avançarem para as justas po

sições da Organização e do Partido Comunista do Bra » 

sil. 

A preparação do II Congresso da Organização / 

avança 3 BirO Político contiro se emr ;rihando a / 

fim de criar toíf a as condiçcíes para qu® & luta ds / 

opiniVíetí o prepara se aprofunde © generalize, E rsa « 

fiirr-a ŝ a conli . "• , o3o e Borival jaa- / 

mais manifesta; tra, da reepeit; i ecj sues deste 

gresso, aejaa quais forois, 

O.Biro" Político encara cora muito otimismo e / 

confiança as perspectivas premissoras que se abrem / 

nest i: ríziTi':r; para n< : gKo e para a luta / 

revolucionária áes nosso povo» 0 Birô Político teu. in

teira confiança que Ac 'opular lavará até o fira o / 

nova monto de sua proletsrissçSo & criará todas as con 

<3içc'eo políticos e orgânicas • sua incorporação so 

Partido Comunista do Brasil, prestando uma relevante/ 

contribuição ao fortalecimentos renovação e revolucio 

narizaçâo do partido da classe operária em nosso país, 

VIVA A AÇ30 POPÜLAE MARZIS^A-LEISTinSTA 

DO B3ASIL 

ABAIXO 0 GEUI-O NSOTHOTSQTJISTJj; PS J0£0 B DORIVAL 
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