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“Há verdades que se dizem 

E outras que ninguém dirá. 

Tenho uma coisa a dizer-te 

Mas não sei onde ela está.” 

(Fernando Pessoa - Quadras ao gosto popular) 

 



 

RESUMO 

 

 

A criação da Comissão Nacional da Verdade representa mais uma etapa do longo processo de 

acerto de contas desenvolvido pelo Estado brasileiro junto às vítimas da ditadura militar, às 

suas famílias e à sociedade. Pela redação da Lei n. 12.528/2011, a comissão tem como seu 

objetivo principal esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações de 

direitos humanos ocorridos no período fixado no art. 8º do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ou seja, de 18 de setembro de 1946 a 05 de outubro de 1988), o 

que se acredita irá garantir a efetividade do direito à memória e à verdade histórica e 

promoverá a reconciliação nacional. Este trabalho se preocupa, num primeiro momento, em 

esclarecer como a busca da verdade está relacionada ao objetivo de reconciliação, já que uma 

das finalidades explícitas da Comissão Nacional da Verdade é promover a reconciliação 

nacional. Para tanto, inicialmente é apresentada uma breve contextualização histórica do 

processo de acerto de contas do Estado brasileiro quanto ao passado de violência estatal 

característico da ditadura militar. Em seguida, serão apresentadas as dificuldades em trabalhar 

com conceitos tão abertos como “verdade” e “reconciliação”, sendo proposto um significado 

de reconciliação nacional para o Brasil, por uma perspectiva que prioriza o reconhecimento 

dos abusos do passado e a reconstrução da confiança cívica no Estado. Passada essa parte 

mais teórica, a parte final do trabalho aborda a questão da verificação empírica dos impactos 

das comissões da verdade, destacando as dificuldades inerentes a esse processo e 

questionando a utilização irrefletida de justificativas que defendem a instauração desse 

mecanismo. 

 

Palavras-chave: Comissão Nacional da Verdade; objetivos; verdade; reconciliação nacional; 

avaliação e análise de impactos. 



 

ABSTRACT 

 

 

The creation of the National Truth Commission represents another step in the long “dealing 

with the past” process developed by the Brazilian State together with the victims of the 

military dictatorship, their families and the society. According to Act 12.528/2011, the main 

objective of the commission is to clarify the facts and circumstances of gross human rights 

violations that occurred during the period of time set forth in article 8 of the Transitory 

Constitutional Provisions Act (i.e. from September 18th, 1946, to October 5th, 1988), which is 

believed to ensure the effectiveness of the right to historical truth and memory, and shall 

promote national reconciliation. At first, this essay cares to clarify how the search for truth is 

related to the reconciliation goal, since one of the explicit goals of the National Truth 

Commission is to promote national reconciliation. To that end, it begins with a short 

description of the historical context of the Brazilian State’s reckoning process, concerning its 

past of state violence, so characteristic of a military dictatorship. Next, it will present the 

difficult aspects of working with concepts as complex as “truth” and “reconciliation”, with the 

proposition of a meaning of national reconciliation for Brazil, taking into account a 

perspective that prioritizes the acknowledgment of past abuses and rebuilding of civic trust in 

the State. The final part of the essay addresses the issue of empirically assessing the truth 

commissions’ impacts, highlighting the inherent difficulties to this process and questioning 

the unreflective use of justifications that advocate the establishment of such mechanism. 

 

Key-words: National Truth Commission; objectives; truth; national reconciliation; evaluation 

and impact assessment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil nunca realizou um exame minucioso e completo das décadas de violência e 

opressão que marcaram o período da ditadura. Ainda hoje, passados mais de vinte anos da 

transição para a democracia, não foram completamente atendidas as demandas dos 

sobreviventes e das famílias das vítimas do antigo regime militar, que buscam informações a 

respeito das atrocidades que ocorreram no passado. Dentre outros pedidos, esses grupos 

gostariam que a verdade sobre esse período fosse revelada e formalmente reconhecida, e que 

aqueles responsáveis pelos crimes cometidos fossem responsabilizados. 

Em 18 de novembro de 2011 foi sancionada a Lei nº 12.528, que criou no âmbito da 

Casa Civil da Presidência da República a Comissão Nacional de Verdade, cuja finalidade é 

examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas durante um período 

de mais de quarenta anos da história recente do país. Por todo o histórico de lutas e 

dificuldades na obtenção de informações, junto ao governo, sobre o que ocorreu no passado 

do nosso país, espera-se que a comissão consiga realizar o que até hoje não foi possível, como 

ter acesso aos arquivos que documentam as ações dos principais protagonistas da violência no 

período da ditadura - as Forças Armadas.  

Como um dos marcos mais visíveis de ruptura com o passado, a Comissão Nacional 

da Verdade poderá desempenhar um papel importante moldando atitudes em direção a uma 

nova ordem política. A comissão buscará estabelecer um registro preciso do passado do nosso 

país, esclarecendo eventos incertos e levantando o véu do silêncio e da negação de um 

período histórico controverso e doloroso. A expressão “busca pela verdade” é empregada, 

portanto, para indicar que, além da elucidação de casos individuais, a sociedade também terá a 

oportunidade de descobrir como a repressão funcionava e de discernir as causas gerais e as 

consequências das atrocidades. Isso tudo irá compor a “verdade” que a Comissão promete 

revelar. 

Segundo o art. 1º da lei que cria a Comissão Nacional da Verdade, além de “examinar 

e esclarecer as graves violações de direitos humanos”, a comissão também tem como 

finalidade “promover a reconciliação nacional”. Por não haver um consenso no meio 

acadêmico quanto ao significado dessa expressão, a discussão sobre essa finalidade da 

comissão foi eleita como um dos problemas centrais desta pesquisa. Transfere-se, assim, parte 

da atenção dada aos processos investigativos e à atividade de catalogação das violações de 
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direitos humanos cometidas para o possível impacto social que os trabalhos dessa comissão 

podem gerar. 

Algumas questões centrais guiaram o raciocínio desta dissertação: O que podemos 

entender pela expressão “promover a reconciliação nacional”? De que maneira a busca da 

verdade a ser empreendida pela Comissão Nacional da Verdade auxiliará no cumprimento 

desse objetivo? Este trabalho defende que o problema de múltiplas definições, normalmente 

conflitantes, assolam os estudos de justiça de transição e atrapalham uma melhor 

compreensão dos seus objetivos. No caso da reconciliação, sem que se busque definir o seu 

significado, ela permanece, no melhor dos casos, como uma meta ilusória. Caso contrário, ela 

pode ser utilizada como uma retórica vazia sujeita à manipulação política e ideológica. Este 

trabalho procurará, assim, apresentar uma definição de reconciliação nacional para o Brasil, 

mas uma que defende que a reconciliação que se busca não se dá entre duas pessoas (vítima e 

agressor), mas sim entre vítima e as instituições do Estado. 

A parte inicial deste trabalho se dedica a abordar, portanto, as questões que cercam a 

falta de clareza conceitual sobre os dois termos normalmente associados às comissões da 

verdade: “verdade” e “reconciliação”. Esse esclarecimento tem como intuito enriquecer a 

discussão envolvendo os objetivos da Comissão Nacional da Verdade, diminuindo as dúvidas 

e temores entre os setores da sociedade cuja participação é fundamental para o bom 

funcionamento dessa iniciativa. 

Isso nos leva ao segundo objeto de investigação deste trabalho. Superadas as 

considerações teóricas sobre os resultados que se buscam com a comissão, resta saber se já foi 

comprovada empiricamente a relação entre o funcionamento de uma comissão da verdade e as 

justificativas de fortalecimento da democracia, do estado democrático de direito e de uma 

cultura de respeito aos direitos humanos. Essa discussão é importante para fortalecer a 

construção de uma teoria de justiça de transição que tenha bases empíricas e que esteja 

preocupada com a verificação das promessas das comissões da verdade. Para ilustrar esse 

ponto, serão apresentadas as conclusões de três estudos que se propuseram a encarar o desafio 

de analisar se os mecanismos de justiça de transição realmente produzem resultados 

substantivos. No que concerne às comissões da verdade, cada um deles apresenta uma 

conclusão diferente sobre os impactos na democracia e na proteção dos direitos humanos. 

 O texto da dissertação será organizado em seis diferentes capítulos – incluindo a 

Introdução e a Conclusão. O segundo capítulo está dividido em três subitens. No primeiro 

subitem (2.1), será apresentada uma definição sucinta do que constitui o instrumento da 
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comissão da verdade, citando algumas experiências estrangeiras, e apresentando os objetivos 

a serem alcançados pela Comissão Nacional da Verdade, criada pela Lei nº 12.528/2011. No 

segundo subitem (2.2), será apresentado um panorama mais geral do processo de justiça de 

transição brasileiro. A apresentação das medidas já implementadas em nosso país serve para 

que possamos entender melhor o que já foi feito e o quanto nós já sabemos sobre o que 

ocorreu durante a ditadura militar. Desse modo, será possível definir melhor a importância e o 

que se busca com a instauração da Comissão Nacional da Verdade. No terceiro subitem (2.3) 

serão apresentados os membros da comissão e qual foi o plano de trabalho que eles definiram 

nos seus primeiros meses de atividade. 

 Concluída essa parte mais preocupada com o contexto de criação da Comissão, o 

terceiro e quarto capítulos preocupam-se em apresentar a face das comissões da verdade que 

certamente recebe o maior número das críticas dirigidas a esse instrumento: a falta de um 

consenso quanto ao significado dos termos “verdade” e “reconciliação”. Essa problemática é 

importante já que ambos os termos aparecem na Lei nº 12.528/2011, logo em seu artigo 1º, 

que apresenta como finalidades da Comissão Nacional da Verdade a efetivação do “direito à 

memória e à verdade histórica” e a promoção da “reconciliação nacional”. Reconhecer a 

multiplicidade de significados desses termos é importante para diminuir a confusão no seu 

emprego e para que seja possível pensar em uma maneira de utilizá-los levando em conta cada 

contexto específico, de uma maneira mais pragmática, sem a necessidade de produzir modelos 

definitivos ou universais. A questão central do capítulo três é discutir se uma comissão de 

verdade é capaz de revelar a verdade histórica ou não. 

 O quarto capítulo também trabalha a questão de como a Comissão Nacional da 

Verdade pode servir como um instrumento adequado para atingir o objetivo da reconciliação 

nacional. No subitem (4.2) serão apresentadas algumas dificuldades, mas também alguns 

potenciais benefícios de trabalhar a conexão entre verdade e reconciliação. No subitem (4.2.1) 

será desenvolvido o argumento de que as comissões da verdade são capazes de contribuir com 

dois objetivos: o reconhecimento das vítimas e dos fatos e a promoção da confiança cívica. 

Tomando como base o que foi discutido nos outros capítulos, o terceiro subitem (4.3) 

procurará propor uma definição de reconciliação nacional que faça sentido para o contexto 

brasileiro, entendida, principalmente, como uma restauração da confiança das vítimas e dos 

cidadãos, em geral, no Estado. 

 Como as finalidades de uma comissão da verdade não nos dizem muito sobre a 

qualidade e o impacto de tal iniciativa, no quinto capítulo será apresentado o problema da 

avaliação (evaluation) e análise de impactos (impact assessment) das justificativas mais 
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comuns associadas à instauração desse mecanismo (5.3), que seriam as contribuições para a 

proteção dos direitos humanos, a prática democrática e o estado de direito (5.1). O discurso 

político que cerca a discussão dos mecanismos de revelação da verdade normalmente 

apresenta esses pontos como consequências positivas dos trabalhos de uma comissão, mas 

parece evitar uma questão importante: essas melhorias podem ser comprovadas? Esse capítulo 

busca enfrentar essa questão, apresentando no subitem (5.2) algumas das dificuldades 

metodológicas a serem enfrentadas por aqueles que se propõe a verificar a eficiência de uma 

comissão da verdade, assim como os resultados de alguns estudos que procuraram verificar os 

impactos das comissões da verdade. 

 

Justificativa para a linha de pesquisa do Mestrado 

 

Como será demonstrado ao longo da presente dissertação, o estudo da Comissão 

Nacional da Verdade e dos resultados que ela promete está intimamente ligado à discussão da 

qualidade das instituições de um Estado Democrático de Direito, principalmente da 

transparência dos poderes constituídos. Primeiramente, as comissões da verdade têm como 

intuito fornecer uma resposta institucional aos abusos em massa de direitos humanos. 

Normalmente, elas são criadas num contexto em que há certas dificuldades para levar os casos 

das violações ao Poder Judiciário, como no caso da existência de leis de anistia. Desse modo, 

pode-se dizer que nesses contextos elas são criadas como uma forma de aumentar a 

accountability, procurando evitar a proliferação de uma atmosfera de impunidade. Isso é de 

especial relevância já que as violações maciças de direitos humanos possuem efeitos que 

transbordam a relação vítima-ofensor, enfraquecendo o que deveriam ser entendidas como 

normas fundamentais de convivência, responsáveis por promover o nosso senso de agência no 

mundo. 

Quanto ao aspecto investigativo das comissões, merece destaque a sua função de 

garantir o acesso às informações. A informação contribui para a participação ativa dos 

indivíduos na construção do sistema normativo de sua sociedade, e tem o papel fundamental 

de resgatar a consciência de responsabilidade dos indivíduos e da coletividade para um maior 

respeito à vida humana. Garantir o conhecimento da verdade também é normalmente 

apontado como um meio de fomentar o desenvolvimento da democracia. As comissões da 

verdade possuem o potencial de criar alternativas democráticas à governança autoritária, 
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ajudando a construir um sentimento de coesão social, onde grupos diferentes passam a 

compartilhar de uma visão comum dos valores fundamentais de um país. Um maior escrutínio 

do passado pode levar à erosão de elementos antidemocráticos do sistema político, criando 

um compromisso maior com as regras democráticas do jogo político, onde todos os grupos 

podem buscar promover os seus próprios interesses, mas nunca à custa da moldura política 

comum. Nessa visão de sociedade minimamente coesa, a democracia é mais do que as 

instituições formais que caracterizam um regime democrático: as constituições, as cortes, as 

eleições justas e livres, os departamentos que protegem o público. Isso significa que mesmo 

havendo diversidade e divisões profundas num campo político, há pelo menos um acordo 

comum de participar na democracia e de aceitar e respeitar as escolhas feitas pelos outros. 

Ainda, o processo de divulgação da verdade possui o potencial de encorajar a reforma 

das instituições judiciais e de segurança pública, e restaurar a confiança cívica, responsável 

por garantir o crescimento do capital social, considerado decisivo para uma democracia bem-

sucedida, pois ele permite que os indivíduos se organizem para defender os seus interesses e 

apoiar necessidades coletivas. Promover uma mudança de postura ideológica requer a 

reconstrução da confiança nas instituições que não foram capazes ou não se dispuseram a 

prevenir a violência e o abuso no passado. Uma vez que as instituições são diretamente 

vinculadas ao processo de desenvolvimento, é imperioso que haja um ajuste de 

comportamentos individuais tanto dos agentes públicos como dos privados em relação à ética 

comportamental, para que possa ser disseminada na sociedade uma presunção de confiança e 

cumprimento das normas vigentes. Por fim, abordar a questão da mensuração dos resultados 

normalmente previstos na literatura sobre as comissões da verdade é importante para a 

construção de uma teoria da justiça de transição que passe a ter bases empíricas, o que 

certamente enriquecerá a ligação com o campo do desenvolvimento. Resta demonstrada, 

portanto, a pertinência do tema com a linha de pesquisa “Instituições do Estado Democrático 

de Direito e Desenvolvimento Político e Social”. 
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2 COMISSÕES DA VERDADE 

 

 

2.1 Definição e objetivos 

 

 

As Comissões da Verdade são mecanismos oficiais, não-judiciais e temporários de 

apuração de graves violações de direitos humanos ocorridas em um determinado período de 

tempo.1 Normalmente instituídas em países emergentes de períodos de exceção ou de guerras 

civis, têm como propósito investigar um padrão de abusos e reconhecer publicamente crimes 

previamente não-divulgados, buscando modificar a maneira como um país entende e aceita 

parte dos aspectos mais controversos de sua história recente.2 

Em seu mandato são definidos os parâmetros de sua investigação, tanto em termos do 

período de tempo a ser coberto, assim como das violações de direitos humanos a serem 

exploradas.3 O status oficial de tal comissão lhe permite ter um melhor acesso às fontes 

oficiais de informação e uma maior segurança para empreender investigações delicadas, 

aumentando a probabilidade de que o seu relatório e recomendações irão receber uma séria 

atenção das autoridades.4 Com efeito, o reconhecimento oficial e público dos abusos do 

passado serve para recuperar a história de um país, abrindo-a para uma revisão pública.5 

As Comissões da Verdade fazem parte de um conjunto mais amplo de processos e 

medidas judiciais e não-judiciais de Justiça de Transição,6 que incluem, principalmente, 

persecuções penais, programas de reparação, políticas de memória, expurgos e vários tipos de 
                                                           
1 WEICHERT, Marlon Alberto. A sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos e a obrigação de 
instituir uma Comissão da Verdade. In: GOMES, Luiz Flávio e MAZZUOLI, Valerio de Oliveira (org.). Crimes 
da ditadura militar: uma análise à luz da jurisprudência atual da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos: Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 231. 
2 HAYNER, Priscilla B. Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth. 2ª ed. New 
York: Routledge, 2011, p. 11. 
3 WIEBELHAUS-BRAHM, Eric. Truth Commissions and Transitional Societies: The Impact on Human 
Rights and Democracy. New York: Routledge, 2010. p. 4. 
4 HAYNER, 2011, p. 11. 
5 Ibidem, p. 20. 
6 Não há uma definição universalmente aceita da expressão “justiça transicional”, portanto, adotaremos a 
definição elaborada pelo International Center for Transitional Justice (ICTJ), a ver: “Justiça transicional é uma 
resposta às violações sistemáticas ou generalizadas de direitos humanos. Ela busca reconhecimento para as 
vítimas e a promoção de possibilidades para a paz, a reconciliação e a democracia. Justiça de transição não é 
uma forma ‘especial’ de justiça, mas sim uma abordagem para se alcançar justiça em sociedades que buscam se 
transformar em tempos de transição de conflitos e/ou repressão estatal. Em alguns casos, essas transformações 
acontecem subitamente; em outros, elas podem se dar ao longo de muitas décadas”. Tradução livre. Disponível 
em: <http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Transitional-Justice-2009-English.pdf>. Acesso em: 25 de 
junho de 2011. 
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reformas institucionais, e cujo objetivo é chegar a termos com legados de abusos em massa de 

direitos humanos ocorridos no passado. Nós devemos reconhecer, logo de início, o alcance 

limitado de cada uma dessas medidas e a falta de uma hierarquia entre elas. As suas 

debilidades propiciam um poderoso incentivo para que sejam buscadas maneiras pelas quais 

cada uma pode interagir com as outras a fim de compensar as suas limitações.7 

Marcada por vários regimes militares autoritários, foi a América Latina que deu início 

às políticas transicionais de memória e verdade, inicialmente com os países do Cone Sul, no 

meio da década de 1980, e depois com os países da América Central, durante a década de 90.8 

Países como Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Guatemala, Panamá e El Salvador criaram suas 

comissões. Com o tempo, países africanos, asiáticos e do Leste Europeu também criaram as 

suas. Até o começo de 2011, algo em torno de 40 comissões da verdade, com caráter oficial 

(criadas pelos Poderes Executivo ou Legislativo), haviam sido criadas no mundo todo.9 O 

número total às vezes costuma variar, dependendo de como os estudos classificam uma 

comissão da verdade.10 

A literatura disponível sobre as mais variadas comissões da verdade criadas até o 

momento é farta, razão pela qual este estudo não se deterá muito neste assunto. Todavia, 

merece destaque o fato de nenhuma comissão da verdade ter ganhado tanta atenção global 

quanto a Comissão de Verdade e Reconciliação da África do Sul. Inaugurada em dezembro de 

1995, essa comissão superou em tamanho e alcance todas as comissões da verdade criadas até 

então em outros países. Com um mandato de estabelecer um registro o mais completo 

possível das causas, natureza e extensão das graves violações de direitos humanos ocorridas 

                                                           
7 DE GREIFF, Pablo. A Normative Conception of Transitional Justice. Politorbis 50: Dealing with the Past, 
Swiss Federal Department of Foreign Affairs, 3/2000, p. 19. Disponível em: 
<http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/doc/publi/publi2.Par.0099.File.tmp/Politorbis%2050
%20-%20Dealing%20with%20the%20Past_3%20.pdf>. Acesso em: 28 de agosto de 2011. 
8 BRITO, Alexandra Barahona de. Justiça Transicional e a Política da Memória: Uma Visão Global. In: 
Revista Anistia Política e Justiça de Transição. Brasília: Ministério da Justiça, n. 1 (jan./jun. de 2009), 2009, p. 
60. 
9 Dados retirados do sítio eletrônico do International Center for Transitional Justice. Disponível em: 
<http://www.ictj.org/our-work/transitional-justice-issues/truth-and-memory>. Acesso em: 05 de outubro de 
2012. 
10 Alguns estudos acabam não fazendo distinções entre comissões da verdade e outros projetos de investigação, 
que não possuem caráter oficial e que são organizados muitas vezes pela sociedade civil, como é o exemplo do 
projeto Brasil: Nunca Mais. A pesquisa efetuada por OLSEN, PAYNE e REITER (2010b), utilizada neste 
trabalho, é uma que não faz essa distinção. Já o livro de HAYNER (2011) prioriza as comissões da verdade, 
apresentando 40 delas segundo a ordem cronológica de sua criação. Vide: HAYNER, 2011, pp. 256-262. Outra 
fonte interessante que disponibiliza um rico acervo com os perfis de comissões da verdade e outros corpos 
investigativos de todo o mundo (incluindo informações gerais sobre a composição dos órgãos, textos legislativos 
de sua criação e os seus relatórios finais) é a Truth Commission Digital Collection, criada e mantida pelo United 

States Institute of Peace. Disponível em: <http://www.usip.org/publications/truth-commission-digital-
collection>. Acesso em: 05 de outubro de 2012. 
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entre 1960 e 1994,11 durante o regime do apartheid, a comissão acabou ouvindo um número 

superior a 21.000 vítimas e testemunhas, dentre as quais mais de 2.000 apareceram em 

audiências públicas.12 

Uma das maiores inovações dessa comissão foi a criação do poder de conceder 

anistias individuais àqueles que confessassem o seu envolvimento em crimes do passado e 

que demonstrassem a motivação política desses atos. A intenção era quebrar um possível 

pacto do silêncio e permitir que os perpetradores das violações “pudessem renascer como 

cidadãos da ‘nova’ África do Sul”.13 O Comitê de Anistia da Comissão de Verdade e 

Reconciliação recebeu mais de 7.000 pedidos de anistia, tendo rejeitado quase três quartos do 

total ao entender que eles não cumpriam com os requisitos exigidos. No final, muitos 

perpetradores escolheram não requerer a anistia, especialmente os líderes políticos do governo 

e oficiais de alto escalão das forças armadas.14 

A comissão lançou os cinco primeiros volumes do seu relatório final no final de 1998, 

e o sexto e sétimo volumes em 2003. O relatório propôs, basicamente, o indiciamento 

criminal de autoridades, instituições políticas e empresários, além da reparação às vítimas.15 

Os anos que seguiram o término dos trabalhos revelaram uma falta de comprometimento 

político na implementação das reformas e reparações sugeridas. O impacto da Comissão de 

Verdade e Reconciliação quanto à reconciliação e às relações entre os diferentes grupos 

étnicos ainda é objeto de discussão. Certamente, o que ficou claro é que acertar as contas com 

o passado demoraria mais do que apenas alguns poucos anos, e exigiria muito mais do que 

apenas discutir a verdade sobre décadas de abusos.16 

Quase uma década depois da conclusão do relatório sul-africano, foi promulgada no 

Brasil a Lei nº 12.528/2011,17 de iniciativa do Poder Executivo, que criou no âmbito da Casa 

Civil uma Comissão Nacional da Verdade, considerada anteriormente a principal estratégia de 

ação prevista no “Eixo Orientador VI: Direito à Memória e à Verdade” do Plano Nacional de 

                                                           
11 WIEBELHAUS-BRAHM, 2010, p. 39. 
12 HAYNER, 2011, p. 28. 
13 WIEBELHAUS-BRAHM, 2010, p. 40. 
14 HAYNER, op. cit., p. 29. 
15 TELES, Edson. Entre Justiça e Violência: Estado de Exceção nas Democracias do Brasil e da África do Sul. 
In: TELES, Edson e SAFATLE, Vladimir (orgs.). O que resta da ditadura: a exceção brasileira. São Paulo: 
Boitempo, 2010, pp. 314-315. 
16 HAYNER, op. cit., pp. 31-32. 
17 Lei nº 12.528, de 18 de novembro de 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2011/Lei/L12528.htm>. Acesso em: 03 de fevereiro de 2012. 
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Direitos Humanos 3 (PNDH 3).18 O art. 1º dessa lei estabelece que a Comissão é criada com a 

finalidade de “examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas no 

período fixado no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” (portanto, de 

18 de setembro de 1946 até 05 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição 

Federal), “a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a 

reconciliação nacional”. Já o artigo 3º estabelece quais são os objetivos da Comissão: 

 

Art. 3o - São objetivos da Comissão Nacional da Verdade: 
I - esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações de direitos 
humanos mencionados no caput do art. 1o; 
II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de torturas, mortes, 
desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria, ainda que 
ocorridos no exterior; 
III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições e as 
circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos humanos mencionadas 
no caput do art. 1o, suas eventuais ramificações nos diversos aparelhos estatais e na 
sociedade; 
IV - encaminhar aos órgãos públicos competentes toda e qualquer informação obtida 
que possa auxiliar na localização e identificação de corpos e restos mortais de 
desaparecidos políticos, nos termos do art. 1o da Lei no 9.140, de 4 de dezembro de 
1995; 
V - colaborar com todas as instâncias do Poder Público para apuração de violação de 
direitos humanos, observadas as disposições das Leis nos 6.683, de 28 de agosto de 
1979, 9.140, de 1995, e 10.559, de 13 de novembro de 2002; 
VI - recomendar a adoção de medidas e políticas públicas para prevenir violação de 
direitos humanos, assegurar sua não repetição e promover a efetiva reconciliação 
nacional; e 
VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história dos casos 
de graves violações de direitos humanos, bem como colaborar para que seja prestada 
assistência às vítimas de tais violações. 

 

Alguém poderia indagar o porquê da instauração dessa comissão depois de passados 

tantos anos desde o fim do regime militar em nosso país. O fato é que o desafio político e 

ético de lidar com a herança da repressão autoritária ainda está sendo enfrentado pela 

sociedade brasileira. O legado dos abusos cometidos no passado tem retornado à agenda 

política, mesmo quando são feitos esforços para ignorá-lo.19 Uma breve exposição das 

estratégias adotadas até hoje em nosso país para lidar com as violações de direitos humanos 

                                                           
18 Publicado em 22 de dezembro de 2009, o PNDH 3 estabelece três diretrizes com a finalidade de assegurar “o 
processamento democrático e republicano” de todo o período da ditadura militar, para que “se viabilize o 
desejável sentimento de reconciliação nacional e para se construir consenso amplo no sentido de que as 
violações sistemáticas de Direitos Humanos registradas entre 1964 e 1985, bem como no período do Estado 
Novo, não voltem a ocorrer em nosso País, nunca mais.” BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República. Programa Nacional dos Direitos Humanos 3 (PNDH 3) – rev. e atual. Brasília: 
SDH/PR, 2010. Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/pndh3/pndh3.pdf>. Acesso em: 09 de setembro de 
2011. 
19 BRITO, 2009, p. 56. 
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ocorridas no passado será importante para que possamos compreender melhor o contexto da 

criação dessa comissão da verdade. 

 

 

2.2 Contexto histórico de sua criação no Brasil 

 

 

Como mencionado anteriormente, o processo de justiça de transição compõe-se de 

pelo menos quatro dimensões ou estratégias fundamentais. São elas: (i) reparações às vítimas 

e/ou suas famílias; (ii) revelação da verdade e construção da memória; (iii) regularização da 

justiça e do devido processo legal, buscando a punição dos responsáveis pelos atos de 

violência; e (iv) a reforma das instituições perpetradoras de violações contra os direitos 

humanos.20 

É verdade que não existe uma única fórmula de transição a ser seguida por países 

emergentes de guerras civis ou de regimes autoritários para que eles possam tratar das 

violações de direitos humanos cometidas no passado. Esses Estados e os contextos políticos 

em que estão inseridos são diferentes, o que influi na maneira como os regimes democráticos 

devem abordar a questão da justiça transicional. 

A aprovação da Lei nº 12.528/2011, que cria a Comissão Nacional da Verdade (CNV), 

indica que as estratégias nacionais adotadas até o momento no Brasil não foram suficientes 

                                                           
20 Tomando como base certos princípios de Direito Internacional (como o de que os Estados estão obrigados a 
tomar medidas específicas para reparar a violação de direitos e que certos direitos são tão fundamentais que não 
podem ser suspensos mesmo em situações de emergência), alguns autores acreditam que o legado de graves e 
sistemáticas violações gera verdadeiras obrigações dos Estados para com as vítimas e as sociedades. Nesse 
sentido, Juan Méndez afirma que o Estado deve esforçar-se para cumprir quatro obrigações: “a primeira é a 
obrigação de fazer justiça, isto é, de processar e punir os perpetradores de abusos quando esses abusos podem ter 
natureza criminal. A segunda obrigação é a de conceder às vítimas o direito de conhecer a verdade. Isso implica 
na habilidade de investigar todos os aspectos de uma violação que ainda permanece envolvida em sigilo e de 
revelar essa verdade às vitimas de injustiças, seus parentes, e à sociedade como um todo. A terceira obrigação é a 
de conceder reparações às vítimas, de um modo que o seu valor e a sua dignidade como seres humanos sejam 
reconhecidos. Compensação monetária em quantias apropriadas é certamente parte deste dever, mas a obrigação 
também deve incluir gestos não monetários que expressem o reconhecimento do dano cometido e uma desculpa 
em nome da sociedade. Finalmente, os Estados estão obrigados a agir no sentido de garantir que aqueles que 
cometeram os crimes enquanto serviam nas forças armadas ou de segurança do Estado não mais possam fazer 
parte dos quadros dos corpos de segurança reconstituídos” (MÉNDEZ, Juan E. In defense of transitional justice, 
In: MCADAMS, A. James (ed.). Transitional justice and the rule of law in new democracies. Notre Dame: 
University of Notre Dame, 1997b, pp. 11-12. Tradução livre.). O mesmo autor ainda afirma que as diferentes 
obrigações não devem ser vistas como alternativas mutuamente excludentes: “as diferentes obrigações não são 
um menu onde o governo pode escolher uma solução; elas são, na verdade, distintos deveres e cada um deles 
deve ser cumprido com a melhor das habilidades do governo” (MÉNDEZ, Juan E. Accountability for past 
abuses. Human Rights Quarterly, Baltimore, v. 19, n. 2, May 1997a, p. 255. Tradução livre.). 
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para responder às demandas de parte da sociedade (em especial, as demandas das vítimas, dos 

sobreviventes, e de seus familiares) referentes à apuração das graves violações de direitos 

humanos ocorridas durante o período da ditadura militar. O Brasil, diferentemente de seus 

vizinhos latino-americanos, “distingue-se pelo fato de seu governo federal ter se dedicado 

muito pouco para tratar da violência praticada pelo regime militar”,21 tendo adotado em 

grande medida uma postura oficial de silêncio e amnésia com relação à justiça transicional. 

 No caso brasileiro, o processo de acerto de contas com o passado iniciou-se com a 

sanção, em 1979, da Lei de Anistia (Lei nº 6.683/79), considerada o marco legal fundante da 

transição política brasileira.22 Essa lei pregava a ideia “de apaziguamento, de harmonização 

de divergências e, ao permitir a superação de um impasse, acabou por adquirir um significado 

de conciliação pragmática, capaz de contribuir com a transição para o regime democrático”.23 

Os termos dessa transição foram significativamente ditados pelos militares, que estavam 

numa posição de resistir a qualquer tentativa de investigar o passado.24 Nenhum dos artigos da 

referida lei previa qualquer iniciativa no sentido de estabelecer algum tipo de indenização ou 

de esclarecer os fatos. Todavia, foram previstas algumas medidas de reparação, como a 

restituição de direitos políticos aos perseguidos e a reintegração ao trabalho dos servidores 

públicos civis e militares que haviam sido afastados arbitrariamente durante a ditadura.25 

 A adoção do modelo da anistia fez prevalecer a opção do “esquecimento” jurídico dos 

acontecimentos e da não responsabilização dos agentes da ditadura, impedindo uma maior 

reflexão sobre as causas e as consequências da ditadura.26 Há quem defenda que a Lei da 

Anistia acabou sendo confirmada e ampliada pela Emenda Constitucional nº 25/85, 

ascendendo a anistia à hierarquia constitucional27 e demonstrando que, mesmo após a 

                                                           
21 PEREIRA, Anthony W. Ditadura e Repressão: o Autoritarismo e o Estado de Direito no Brasil, no Chile 
e na Argentina. Tradução de Patricia de Queiroz Carvalho Zimbres. São Paulo: Paz e Terra, 2010, p. 25. 
22 ABRÃO, Paulo; TORELLY, Marcelo D. As dimensões da Justiça de Transição no Brasil, a eficácia da Lei de 
Anistia e as alternativas para a verdade e a justiça. In: PAYNE, Leigh A.; ABRÃO, Paulo; TORELLY, Marcelo 
D. (orgs). A Anistia na Era da Responsabilização: O Brasil em Perspectiva Internacional e Comparada. 
Brasília: Ministério da Justiça, Comissão de Anistia; Oxford: Oxford University, Latin American Centre, 2011, 
p. 216. 
23 MEZAROBBA, Glenda. Anistia de 1979: o que restou da lei forjada pelo arbítrio? In: SANTOS, Cecília 
MacDowell; TELES, Edson e TELES, Janaína de Almeida (orgs.). Desarquivando a Ditadura: Memória e 
Justiça no Brasil (volume II). São Paulo: Editora Hucitec, 2009a, p. 375. 
24 WIEBELHAUS-BRAHM, 2010, p. 72. 
25 ABRÃO e TORELLY, 2011, p. 216. 
26 SABADELL, Ana Lucia; DIMOULIS, Dimitri. Anistia: A política além da justiça e da verdade. Acervo: 
Revista do Arquivo Nacional, v. 24, n. 1 (jan./jun. 2011). Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 2011, p. 82. 
Disponível em: <http://revistaacervo.an.gov.br/seer/index.php/info/article/view/464/389>. Acesso em: 10 de 
maio de 2012. 
27 BATISTA, Nilo. Nota Introdutória. In: DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Antonio; SWENSSON JUNIOR, 
Lauro Joppert (eds.). Justiça de transição no Brasil: direito, responsabilização e verdade. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 11. 
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transição política, ela foi “considerada politicamente legítima e recebeu confirmação 

normativa”.28 Esse esquecimento oficial patrocinado pelas autoridades estatais pode resultar 

em altos custos para a reconstrução de uma sociedade, pois sacrifica-se a memória em prol da 

tutela de uma única versão da história e da construção de mitos sobre o passado.29 A história 

política nacional de três décadas do último século (1960, 1970 e 1980) é tornada invisível, 

eliminando a possibilidade de divulgação de informações entre a população e debates no 

sistema educacional.30 

Diferentemente do esforço a favor da anistia, “que começou logo após o golpe de 

Estado, ainda em 1964, por uns poucos expoentes políticos e intelectuais, e que ao longo dos 

anos foi ganhando adesão, até mobilizar boa parte da sociedade brasileira”,31 nos anos 

seguintes à redemocratização a luta pelos direitos das vítimas e pela memória ficou reduzida a 

círculos restritos, não conseguindo sensibilizar mais ninguém além dos diretamente nela 

envolvidos. Foi observado que “as medidas tomadas para ‘dar voz’ às vítimas e fazer um 

‘resgate’ histórico infelizmente não tiveram impacto junto à maioria dos brasileiros”.32 

 É nesse cenário que, durante o governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB), foram 

aprovadas as duas principais leis que tratam da reparação de perseguidos políticos do regime 

militar. Elas foram fruto de uma resposta do Estado a uma demanda da sociedade, encabeçada 

pelos familiares de mortos e desaparecidos e por ex-perseguidos políticos, como o grupo de 

trabalhadores demitidos ou impedidos de trabalhar durante a ditadura em função do exercício 

de seu direito de associação. A primeira delas, a Lei 9.140/95 (ou “Lei dos Desaparecidos”), 

criou a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e concedeu basicamente 

aos familiares de vítimas fatais do arbítrio o direito de requerer os atestados de óbito de seus 

entes queridos e de receber indenizações.33 A Comissão Especial tinha como função 

específica indenizar os eventos cujo resultado fosse morte e/ou desaparecimento forçado, 
                                                           
28 SABADELL e DIMOULIS, 2011, p. 81. 
29 COMPARATO, Bruno Konder. A Anistia entre a memória e a reconciliação: dilemas de uma transição 
política ainda inconclusa. Trabalho apresentado no XIV Congresso Brasileiro de Sociologia, realizado no Rio 
de Janeiro, entre 28 e 31 de julho de 2009, p. 4. Disponível em: 
<http://www.escoladegoverno.org.br/images/docs/bruno_konder_comparato_2009.pdf>. Acesso em: 20 de abril 
de 2012. 
30 SABADELL e DIMOULIS, 2011, p. 83. 
31 MEZAROBBA, Glenda. O processo de acerto de contas e a lógica do arbítrio. In: TELES, Edson; SAFATLE, 
Vladimir (orgs.). O que resta da ditadura: a exceção brasileira. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 110. 
32 Cf. SABADELL e DIMOULIS, 2011, p. 83. Em grande medida, isso se deve a mais uma peculiaridade 
nacional: o número de vítimas diretamente afetadas pelas violações de direitos humanos foi relativamente menor 
que em outros países da América Latina, como Argentina e Chile. A esse respeito, vide: SCHNEIDER, Nina. 
Breaking the ‘Silence of the Military Regime: New Politics of Memory in Brazil. Bulletin of Latin American 
Research, 2010, p. 3. Disponível em: <http://www.fernuni-
hagen.de/imperia/md/content/geschichte/lgaeg/blar_artikel.pdf>. Acesso em: 20 de abril de 2012. 
33 MEZAROBBA, 2010, p. 111. 
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além de localizar os restos mortais dos desaparecidos.34 Importa destacar que nesse momento 

“o Estado brasileiro reconheceu sua responsabilidade pelas mais graves violações de direitos 

humanos ocorridas durante o regime militar e, em alguma medida, procedeu ao resgate moral 

de vítimas do arbítrio”.35 A segunda dessas leis (Lei 10.059) foi aprovada em 2002, em 

decorrência do esforço dos ex-perseguidos políticos que reivindicavam uma reparação 

econômica por terem sido impedidos de exercer as suas atividades profissionais por 

motivação exclusivamente política. A Lei 10.059/02 foi precedida pela instalação, no 

Ministério da Justiça, da Comissão de Anistia, destinada a analisar os pedidos de indenização. 

Em seu aspecto mais relevante, o Estado mostrou-se empenhado em compensar os prejuízos 

causados a milhares de pessoas pelo uso discricionário do poder,36 como as prisões arbitrárias, 

demissões e transferências por razões políticas, sequestros, banimentos, expurgos estudantis, 

cassações de mandatos políticos, cassações de remunerações, punições administrativas e 

monitoramentos ilícitos.37 

 É importante ressaltar que o programa de reparação brasileiro não se limita à dimensão 

econômica.38 As leis preveem também direitos como a declaração de anistiado político, a 

contagem de tempo para fins de aposentadoria, a garantia de retorno à curso em escola 

pública, o registro de diplomas universitários obtidos no exterior, a localização dos restos 

mortais dos desaparecidos políticos e outros.39 Todavia, os termos das leis que tratam das 

reparações “não foram suficientes, na interpretação dos parentes das vítimas, entre outros 

motivos, pelo fato de a iniciativa desobrigar o Estado a identificar e responsabilizar os que 

estiveram diretamente envolvidos na prática dos crimes”,40 pelo ônus da prova de que a 

pessoa teria sido vítima do Estado ter sido deixado para os próprios familiares41 e pelo 

                                                           
34 TORELLY, Marcelo D. Justiça Transicional e Estado Constitucional de Direito: Perspectiva Teórico-
Comparativa e Análise do Caso Brasileiro. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de 
Brasília, 2010, p. 212. 
35 MEZAROBBA, 2009a, p. 377. 
36 Ibidem, p. 378. 
37 ABRÃO e TORELLY, 2011, p. 217. 
38 Um resumo de todas as medidas legais de reparação no Brasil pode ser encontrado em ABRÃO, Paulo; 
TORELLY, Marcelo D., 2011, pp. 219-222. Ainda, a Comissão de Anistia dará inicio a uma nova ação de 
reparação do Estado brasileiro às vítimas da ditadura. A criação do projeto Clínicas do Testemunho tem o 
objetivo de construir uma política pública de apoio em Saúde Mental para as vítimas de violência de Estado. 
Dentre os profissionais que poderão atuar nessas clínicas estão psiquiatras, psicólogos e psicanalistas, entre 
outros especialistas. Informação disponível em: <http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2012/07/12/clinicas-
de-apoio-psicologico-darao-suporte-as-vitimas-da-ditadura-militar>. Acesso em: 08 de agosto de 2012. 
39 ABRÃO e TORELLY, 2011, p. 217. 
40 MEZAROBBA, 2010, p. 111. 
41 TELES, Edson. Entre Justiça e Violência: Estado de Exceção nas Democracias do Brasil e da África do Sul. 
In: TELES, Edson e SAFATLE, Vladimir (orgs.). O que resta da ditadura: a exceção brasileira. São Paulo: 
Boitempo, 2010, p. 316. 
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“argumento mobilizado pelo governo de atribuir aos limites impostos pela Lei de Anistia a 

impossibilidade de se examinar as circunstâncias das mortes de seus entes queridos”.42 

Quanto à dimensão do fornecimento da verdade e construção da memória, alguns 

arquivos da época da ditadura acabaram sendo abertos, como os do Departamento de Ordem 

Política e Social (Dops), mas muitos não o foram. Uma grande parte dos arquivos do 

Exército, como os documentos referentes à campanha de combate à Guerrilha do Araguaia, 

entre 1972 e 1974, ainda não são de domínio público.43 Poucos anos após a promulgação da 

nova Constituição, o Congresso Nacional editou a Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, que 

dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados.44 Essa lei prevê a guarda 

permanente, e não o sigilo permanente, dos documentos públicos de valor histórico, 

probatório e informativo, que devem ser preservados (art. 8º, §3º).45 Quanto aos prazos 

máximos de reserva, determinou que seriam (i) de trinta anos, prorrogáveis uma única vez, 

por igual período, quando se tratasse do interesse da segurança da sociedade e do Estado, e 

(ii) de até cem anos, quando decorrente de proteção à honra e à imagem das pessoas. Essa lei 

foi objeto de seguidas regulamentações presidenciais, dentre as quais o Decreto nº 4.553, de 

2002. Este, em flagrante ilegalidade, determinava que o prazo de classificação dos 

documentos considerados ultrassecretos seria de cinquenta anos, prazo esse prorrogável 

indefinidamente, conforme o desejo da cúpula mais alta do Executivo.46 

Posteriormente, a Lei nº 11.111/05 veio regulamentar a parte final do inciso XXXIII 

do artigo 5º da Constituição Federal,47 disciplinando o acesso aos documentos públicos de 

interesse particular, coletivo ou geral. Ela instituiu, no âmbito da Casa Civil da Presidência da 

República, a Comissão de Averiguação e Análise de Informações Sigilosas, que teria por 

atribuição decidir pela manutenção do sigilo – “pelo prazo que estipular” – dos documentos 

que estiverem esgotando o prazo (máximo) de sessenta anos (trinta + trinta) de clausura,48 

                                                           
42 MEZAROBBA, 2010, p. 111. 
43 PEREIRA, Anthony W., 2010, p. 27. 
44 WEICHERT, Marlon Alberto. Arquivos secretos e direito à verdade. In: SANTOS, Cecília MacDowell; 
TELLES, Edson e TELES, Janaína de Almeida (org.). Desarquivando a Ditadura: Memória e Justiça no 
Brasil. (Volume II). São Paulo: Editora Hucitec, 2009, p. 412. 
45 KISHI, Sandra Akemi Shimada. Direito à informação e à participação na Justiça de Transição. In: SOARES, 
Inês Virgínia Prado; KISHI, Sandra Akemi Shimada (orgs.). Memória e Verdade – A Justiça de Transição no 
Estado Democrático Brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 275. 
46 WEICHERT, 2009, p. 413. 
47 Constituição Federal, Art. 5º, XXXIII: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 
48 Lei 11.111/05, Art 6º, § 2º: “Antes de expirada a prorrogação do prazo de que trata o caput deste artigo, a 
autoridade competente para a classificação do documento no mais alto grau de sigilo poderá provocar, de modo 
justificado, a manifestação da Comissão de Averiguação e Análise de Informações Sigilosas para que avalie se o 
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quando entendesse que o acesso ameaça a soberania, a integridade territorial nacional ou as 

relações internacionais do país.49 Vale dizer, o texto legal admite que a referida Comissão tem 

o poder de prorrogar, a seu livre critério, o prazo de segredo de documentos que já esgotaram 

o interregno original fixado na lei nº 8.159/91 (ou seja, sessenta anos), situação esta que 

debilita o acesso público à informação. 

Os resultados dos casos de revelação da verdade e de construção de memória se devem 

principalmente aos esforços de atores privados,50 como familiares de mortos e desaparecidos 

ou as próprias vítimas, que buscaram reconstituir fatos negados, encobertos ou distorcidos 

pela ditadura militar.51 O Estado brasileiro só começou efetivamente a inovar nessa dimensão 

durante o governo Lula (2003-2010), com a publicação, em agosto de 2007, da obra Direito à 

memória e à verdade,
52 que relata todos os casos que passaram pela Comissão Especial de 

Mortos e Desaparecidos Políticos no período em que realizou os seus trabalhos. Caracterizado 

como um documento oficial do Estado brasileiro, consta da obra que as investigações 

realizadas conseguiram demonstrar que a maioria absoluta dos opositores do regime militar 

foi presa, torturada e executada.53 

Outro projeto importante criado recentemente é o Projeto “Marcas da Memória”, da 

Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, que inclui “audiências públicas, financiamento 

a projetos e ações culturais propostos e executados pela sociedade civil organizada, 

publicação de obras sobre memória, anistia e justiça de transição, e iniciativas de preservação 

da memória oral sobre o período”.54 Essa iniciativa busca reunir depoimentos, sistematizar 

                                                                                                                                                                                     

acesso ao documento ameaçará a soberania, a integridade territorial nacional ou as relações internacionais do 
País, caso em que a Comissão poderá manter a permanência da ressalva ao acesso do documento pelo tempo que 
estipular”. 
49 WEICHERT, 2009, p. 413. 
50 Um bom exemplo foi a publicação, em 1985, do livro Brasil: nunca mais, elaborado à revelia do governo, sob 
o auspício da Arquidiocese de São Paulo e do Conselho Mundial de Igrejas, e que é uma coleção de alegações de 
tortura e assassinato pelas forças governamentais desde a tomada do poder em 1964, construída a partir dos 
episódios registrados em processos do Supremo Tribunal Militar. 
51 Cf. MEZAROBBA, 2010, p. 109. Para uma explicação mais detalhada sobre as medidas de justiça de 
transição adotadas pelo Estado brasileiro, ver também, da mesma autora: MEZAROBBA, Glenda. O que é 
justiça de transição? Uma análise do conceito a partir do caso brasileiro. In: SOARES, Inês Virgínia Prado; 
KISHI, Sandra Akemi Shimada (orgs.). Memória e Verdade – A Justiça de Transição no Estado 
Democrático Brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2009, pp. 46-50. 
52 BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Comissão Especial Sobre Mortos e Desaparecidos 
Políticos. Direito à memória e à verdade: Comissão Especial Sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. 
Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2007. Disponível em: 
<http://portal.mj.gov.br/sedh/biblioteca/livro_direito_memoria_verdade/livro_direito_memoria_verdade_sem_a_
marca.pdf>. Acesso em: 09 de setembro de 2011. 
53 BRASIL, 2007, p. 35. 
54 ABRÃO e TORELLY, 2011, p. 224. 
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informações e fomentar iniciativas culturais que permitam a toda a sociedade conhecer o 

passado e dele extrair lições para o futuro. 

Ainda, em 13 de maio de 2009 foi criado o Centro de Referência das Lutas Políticas 

no Brasil, denominado "Memórias Reveladas", institucionalizado pela Casa Civil da 

Presidência da República e implantado no Arquivo Nacional com a finalidade de reunir 

informações sobre os fatos da história política do país durante o governo militar. O 

"Memórias Reveladas" congrega, em rede, arquivos e instituições públicas e privadas em 

comunicação permanente, disponibilizando a todos os brasileiros os arquivos sobre o período 

entre as décadas de 1960 e 1980, oriundos, por exemplo, dos acervos dos extintos Conselho 

de Segurança Nacional, Comissão Geral de Investigações e Serviço Nacional de 

Informações.55 

A Comissão de Anistia também tem se envolvido com outros projetos de memória, 

como a realização das Caravanas de Anistia pelas diversas regiões do país, onde são 

promovidas “sessões públicas itinerantes de apreciação de requerimentos de anistia política 

acompanhadas por atividades educativas e culturais”,56 com o eventual reconhecimento dos 

atos de exceção cometidos pelo Estado brasileiro e a emissão de um pedido oficial de 

desculpas às vítimas. A descentralização das sessões regulares da Comissão de Anistia, que 

normalmente ocorrem em Brasília, para as localidades onde ocorreram perseguições políticas 

procura estimular e difundir o debate junto à sociedade civil em torno dos temas da anistia 

política, da democracia e da justiça de transição.57 Os relatos e testemunhos dos perseguidos 

políticos ou de seus familiares são socializados, formando uma consciência social sobre o 

legado autoritário e tornando de domínio público as histórias de perseguição muitas vezes 

desconhecidas.58 

Outro projeto de memória desenvolvido pela Comissão de Anistia é a construção de 

um rico acervo de requerimentos, composto por quase 70 mil dossiês individuais, que reúnem 

documentação oficial e relatos dos perseguidos políticos - em texto, áudio e vídeo - quanto ao 

funcionamento do aparato repressivo no Brasil.59 O acervo da Comissão conta ainda com 

                                                           
55 Apresentação do Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil (1964-1985) - Memórias Reveladas, 
disponível em: <http://www.memoriasreveladas.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1&sid=2>. Acesso 
em: 05 de maio de 2012. 
56 ABRÃO, Paulo et alli. As Caravanas da Anistia: um mecanismo privilegiado da justiça de transição brasileira. 
In: Revista Anistia Política e Justiça de Transição. Brasília: Ministério da Justiça, n.º 02 (jul./dez. de 2009), 
2009, p. 114. 
57 Ibidem. 
58 Ibidem, p. 116. 
59 TORELLY, 2010, p. 259. 
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“centenas de livros de relatos e crônicas do período, produzidos por perseguidos 

individualmente e em grupo, além de diversos recurso multimídia”.60 Todo esse material da 

Comissão de Anistia passará a compor o acervo do Memorial da Anistia Política do Brasil, 

um centro de memória política que terá a sua sede em Belo Horizonte/MG, numa parceria 

firmada entre a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Ministério da Justiça e a 

Prefeitura local.61 Além daqueles, estarão abrigados no Memorial outros arquivos sobre o 

mesmo tema, doados ao Ministério da Justiça por governos, instituições e particulares, além 

de documentos cedidos por instituições conveniadas de outros países, como Portugal e 

Espanha,62 e o acervo preservado pela própria UFMG, que inclui cerca de 10 mil fotos e 400 

filmes da época.63 O Memorial tem como missão preservar a memória da repressão política no 

Brasil, de 1946 até os primeiros anos da redemocratização, revelando também quais eram as 

ideias, os movimentos e as utopias daqueles que combateram a ditadura e lutaram pela 

democracia e pela anistia.64 

O Governo do Estado de São Paulo, por meio de sua Secretaria de Cultura, criou o seu 

próprio espaço da memória, denominado Memorial da Resistência de São Paulo. Localizado 

em parte do edifício que servia como a antiga sede do Departamento Estadual de Ordem 

Política e Social de São Paulo – Deops/SP, uma das polícias políticas mais truculentas do 

país, o Memorial tem como missão a preservação de referências das memórias da resistência e 

da repressão política do Brasil republicano, de forma a contribuir para a reflexão crítica acerca 

da história contemporânea do país.65 

Também no estado paulista, por iniciativa do Armazém Memória, do Ministério 

Público Federal em São Paulo e do Arquivo Público do Estado de São Paulo, está sendo 

desenvolvido o projeto Brasil: Nunca Mais Digital, que tem como objetivo digitalizar e 

disponibilizar na internet: (i) o acervo integral do projeto Brasil: Nunca Mais, formado por 

cópias em microfilme de 707 processos judiciais do Superior Tribunal Militar; e (ii) o acervo 
                                                           
60 TORELLY, 2010, p. 324. 
61 KATTAH, Eduardo. Belo Horizonte será a sede do Memorial da Anistia Política. O Estado de S. Paulo, São 
Paulo, 22 de agosto de 2009. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,belo-horizonte-sera-
a-sede-do-memorial-da-anistia-politica,423057,0.htm>. Acesso em: 06 de outubro de 2012. 
62 PISTORI, Edson Claudio; SILVA FILHO, José Carlos Moreira da. Memorial da Anistia Política do Brasil. In: 
Revista Anistia Política e Justiça de Transição. Brasília: Ministério da Justiça, n.º 01 (jan./jun. de 2009), 2009, 
p. 115. 
63 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Ministério da Justiça e UFMG anunciam inauguração do 
Memorial da Anistia para final de 2013. Assessoria de Imprensa, Notícias, 13 de dezembro de 2011. Disponível 
em: <https://www.ufmg.br/online/imprensa/arquivos/022059.shtml>. Acesso em: 06 de outubro de 2012. 
64 PISTORI e SILVA FILHO, 2009, pp. 114-115. 
65 SÃO PAULO. Governo do Estado de São Paulo – Secretaria da Cultura: Sobre o Memorial da Resistência. 
Disponível em: <http://www.memorialdaresistenciasp.org.br/sobre-o-memorial-da-resistencia.html>. Acesso 
em: 06 de outubro de 2012. 
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integral do Conselho Mundial de Igrejas, que contém quase 4 mil documentos sobre o período 

de seis anos de execução do projeto Brasil: Nunca Mais, como pesquisas, planos e 

correspondências trocadas entre os participantes.66 Com essa iniciativa, busca-se impedir que 

esses acervos sofram novos prejuízos decorrentes da passagem do tempo, como a perda e 

deterioração de materiais de grande relevância histórica, dos quais são exemplos os 

depoimentos de presos políticos prestados nas auditorias militares, em que foram denunciadas 

torturas, inclusive com a menção aos nomes dos torturadores.67 

Como marco importante na busca por informações públicas temos a sanção da Lei nº 

12.527/2011, também conhecida como Lei de Acesso à Informação Pública. Criada para 

regulamentar o direito fundamental de acesso à informação (previsto no art. 5º, inciso 

XXXIII, da Constituição Federal) e como um meio de fortalecimento dos instrumentos de 

controle da gestão pública, ao assegurar uma maior transparência pública, essa lei entrou em 

vigor em 16 de maio de 2012. A sua finalidade de ampliar os mecanismos de obtenção de 

informações e documentos, e de tornar o acesso a regra e o sigilo a exceção, já apresentou 

alguns resultados positivos quando o assunto é a busca de informações oficiais sobre o 

período da ditadura. 

Ao realizar um levantamento para atender as determinações da Lei de Acesso à 

Informação, o Ministério da Defesa localizou em seu arquivo documentação sigilosa 

produzida ou acumulada entre 1946 a 1991 pelo extinto Estado-Maior das Forças Armadas 

(EMFA). Organizado em trinta e sete volumes encadernados classificados como sigilosos e 

em cinquenta e dois volumes de boletins reservados, o acervo inclui ampla comunicação 

administrativa (ofícios, memorandos, mensagens) trocada por autoridades militares e civis do 

governo brasileiro, assim como relatórios sobre a conjuntura política nacional e internacional 

da época. Há também correspondências trocadas entre integrantes do governo e representantes 

de outros países sobre temas relacionados à defesa, segurança nacional e cooperação 

                                                           
66 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Arquivo Público, MPF e Armazém Memória apresentam o 
projeto digital Brasil: Nunca Mais. Portal do Governo do Estado de São Paulo, SP Notícias, 13 de junho de 
2011. Disponível em: 
<http://saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=215085&c=5342&q=Arquivo+P%FAblico,+MPF+e+Ar
maz%E9m+Mem%F3ria+apresentam+o+projeto+digital+Brasil:+Nunca+Mais>. Acesso em: 07 de outubro de 
2012. 
67 O projeto conta ainda com o apoio de outras entidades, como a OAB-RJ, a Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo e o Arquivo Edgard Leuenroth da UNICAMP. Mais informações sobre o projeto e todos os parceiros 
do Brasil: Nunca Mais Digital podem ser encontradas no sítio eletrônico: 
<http://www.prr3.mpf.gov.br/bnmdigital/index.php>. Acesso em: 07 de outubro de 2012. 
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internacional. Os papéis tinham classificação de reservados a ultrassecretos na época em que 

foram criados.68 

O ministro da Defesa, Celso Amorim, informou o fato à Comissão Nacional da 

Verdade e encaminhou aviso ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, solicitando a 

constituição de um grupo de trabalho para análise, inventário e recolhimento do acervo ao 

Arquivo Nacional, que passou a ter a guarda definitiva do acervo, de modo a tornar possível 

sua consulta por qualquer cidadão.69 Até o momento, esse acervo já deu fortes indicações de 

guardar informações preciosas. O jornal O Globo teve acesso, com exclusividade, a 

documentos confidenciais produzidos pelo extinto EMFA durante a ditadura militar, que 

revelam, por exemplo, que o governo brasileiro forneceu armamentos militares ao Chile para 

a repressão interna no regime do general Augusto Pinochet (1973-1990).70 Esses arquivos 

serão de extrema relevância para a reconstrução do que foi, por exemplo, a Operação Condor, 

a aliança político-militar entre vários regimes militares da América do Sul. 

Mais problemática tem sido a implementação das outras dimensões de justiça de 

transição, como é o caso dos julgamentos e dos expurgos na burocracia estatal dos violadores 

de direitos humanos. Não existem no Brasil condenações penais dos agentes perpetradores de 

violações aos direitos humanos durante a ditadura militar. Entretanto, desde 2006, algumas 

ações civis públicas foram interpostas pelo Ministério Público Federal (MPF) em favor da 

responsabilização jurídica civil dos agentes torturadores do DOI-CODI,71 além das iniciativas 

judiciais dos familiares de vítimas da ditadura.72 

                                                           
68 ALISKI, Ayr. Defesa anuncia localização de arquivos sigilosos. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 de 
junho de 2012. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,defesa-anuncia-localizacao-de-
arquivos-sigilosos,893626,0.htm>. Acesso em: 20 de julho de 2012. 
69 DEFESA libera arquivos sigilosos até começo de agosto. O Globo, Rio de Janeiro, 29 de junho de 2012. 
Disponível em: <http://oglobo.globo.com/pais/defesa-libera-arquivos-sigilosos-ate-comeco-de-agosto-
5356025>. Acesso em: 20 de julho de 2012. 
70 GAMA, Júnia. Ditadura forneceu armas para repressão no Chile. O Globo, Rio de Janeiro, 30 de junho de 
2012. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/pais/ditadura-forneceu-armas-para-repressao-no-chile-
5361897>. Ver também: GAMA, Júnia. Ditadura: cooperação Brasil-Chile será investigada. O Globo, Rio de 
Janeiro, 01 de julho de 2012. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/topico-comissao-da-verdade/ditadura-
cooperacao-brasil-chile-sera-investigada-5367473>. Acesso em: 20 de julho de 2012. 
71BRASIL. Procuradoria Regional da República, 3ª Região. Ditadura Militar – Ações e Representações. 
Disponível em: 
<http://www.prr3.mpf.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=143&Itemid=184>. Ver também: 
FÁVERO, Eugênia Augusta Gonzaga. Crimes da ditadura: iniciativas do Ministério Público Federal em São 
Paulo. In: SOARES, Inês Virginia Prado; KISHI, Sandra Akemi Shimada (orgs.). Memória e Verdade – A 
Justiça de Transição no Estado Democrático Brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2009, pp. 228-231. 
72 Em junho de 2012, por exemplo, foi julgada procedente a ação de danos morais movida pelos familiares de 
Luiz Eduardo da Rocha Merlino contra o Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, por tortura seguida de morte 
do jornalista nas dependências do DOI-CODI de São Paulo em 1972. O réu foi condenado a pagar a cada uma 
das autoras a indenização de R$50.000,00. Em 2008, em uma ação civil declaratória, o mesmo coronel da 
reserva havia sido reconhecido legalmente como responsável por torturas contra opositores do regime militar, 
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Até o final de outubro de 2012, o Ministério Público Federal havia oferecido quatro 

denúncias por crimes de sequestro praticados durante a ditadura militar, defendendo, 

basicamente, que esses crimes não estão prescritos ou cobertos pelo manto da anistia por 

serem crimes permanentes. Em março, o MPF denunciou à Justiça Federal do Pará o coronel 

reformado do Exército Sebastião Rodrigues de Moura, mais conhecido como Major Curió, 

por cinco sequestros ocorridos no Araguaia. No final de abril, o MPF denunciou à Justiça 

Federal em São Paulo o comandante do Destacamento de Operações de Informações do 

Centro de Operações de Defesa Interna de São Paulo (DOI-CODI-SP) no período de 1970 a 

1974, o coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra, e o delegado Dirceu Gravina, 

ainda na ativa na Polícia Civil de São Paulo, pelo crime de sequestro qualificado do bancário 

e líder sindical Aluízio Palhano Pedreira Ferreira, preso ilegalmente por agentes a serviço do 

governo federal em maio de 1971. Ambas as denúncias foram rejeitadas pelos juízes federais 

de primeira instância. Já no mês de julho, o MPF denunciou à Justiça Federal do Pará o major 

da reserva Lício Augusto Maciel pelo sequestro de Divino Ferreira de Sousa, capturado e 

ilegalmente detido pelo Exército durante a repressão à guerrilha do Araguaia em 1973. Em 

uma decisão inédita, datada de 29 de agosto de 2012, a juíza federal Nair Cristina Corado 

Pimenta de Castro, da Subseção Judiciária da Justiça Federal de Marabá, aceitou a denúncia 

apresentada contra o major da reserva Lício Maciel. A juíza também aceitou a ação contra o 

coronel da reserva Sebastião “Curió”, reformando a decisão do juiz substituto que havia 

negado anteriormente o pedido de ação penal do MPF.73 Por fim, em meados do mês de 

outubro, o MPF ofereceu denúncia contra o coronel reformado Carlos Alberto Brilhante 

Ustra, juntamente com os delegados Alcides Singillo e Carlos Alberto Augusto, ambos da 

Polícia Civil, pelo crime de sequestro qualificado do corretor de valores Edgar de Aquino 

Duarte, em junho de 1971. A denúncia foi recebida no dia 23 de outubro de 2012 pelo juiz 

federal Hélio Egydio de Matos Nogueira, titular da 9ª Vara Federal Criminal de São Paulo. 

Vale ainda destacar que no julgamento da ADPF nº 153,74 mesmo tendo decidido pela 

improcedência do pedido de revisão da Lei de Anistia, o Supremo Tribunal Federal ressaltou, 

                                                                                                                                                                                     

numa sentença considerada inédita e histórica, proferida pelo juiz Gustavo Santini Teodoro, da 23.ª Vara Cível 
do Fórum João Mendes, da capital paulista. Essa sentença foi confirmada por decisão proferida pela 1ª Câmara 
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, no dia 14 de agosto de 2012. Também merece destaque 
o reconhecimento da responsabilidade civil da União pela morte de Vladimir Herzog, como vítima de um 
assassinato e não de suicídio. 
73 ARRUDA, Roldão. Em decisão inédita, juíza federal aceita denúncia contra militares que atuaram na 
Guerrilha do Araguaia. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 de agosto de 2012. Disponível em: 
<http://blogs.estadao.com.br/roldao-arruda/em-decisao-inedita-juiza-federal-aceita-denuncia-contra-militares-
que-atuaram-na-guerrilha-do-araguaia/>. Acesso em: 05 de outubro de 2012. 
74 A Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153, interposta pelo Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), pedia que o parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 6.683/1979 (Lei de Anistia) 
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em diferentes votos de seus Ministros, a necessidade de se garantir o acesso aos documentos 

históricos e de se efetivar o direito à verdade.75 Além disso, a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, na sentença do “Caso Gomes Lund e outros (‘Guerrilha do Araguaia’) vs. 

Brasil”, publicada em 14/12/2010, estabeleceu que o Estado brasileiro é responsável, segundo 

a Convenção Americana, pelas violações do direito de buscar e receber informação e do 

direito de conhecer a verdade sobre o ocorrido,76 tendo exortado o Estado brasileiro a 

implementar uma Comissão da Verdade no país.77 

É nesse novo cenário que ressurge na agenda política brasileira a pauta transicional, 

apresentada agora como um assunto de interesse coletivo da democracia e não como um 

interesse daqueles lesados diretamente pelo aparelho da repressão.78 Muitos brasileiros, 

inclusive jovens, desejam saber mais sobre o que realmente aconteceu durante a ditadura.79 

Fazendo um balanço de todas as medidas tomadas no Brasil para a implementação das 

diferentes dimensões de um processo de justiça de transição, apresentadas aqui de maneira 

sucinta, resta evidente a ênfase dada às reparações às vítimas e seus familiares. As reparações 
                                                                                                                                                                                     

fosse interpretado conforme a Constituição Federal de 1988, de modo a declarar, à luz de seus preceitos 
fundamentais, que a anistia concedida pela citada lei aos crimes políticos ou conexos não se estendia aos crimes 
comuns praticados pelos agentes da repressão (civis ou militares) contra opositores políticos, durante o regime 
militar. O Supremo Tribunal Federal, em sua decisão, firmou o entendimento de que a Lei de Anistia (Lei 
6.683/79) também anistiou os crimes cometidos pelos agentes estatais durante o regime da ditadura militar, o que 
acabou por impedir que estes sejam investigados, processados e punidos criminalmente. 
75 O item 10 da ementa da ADPF 153 assim dispõe: “Impõe-se o desembaraço dos mecanismos que ainda 
dificultam o conhecimento do quanto ocorreu no Brasil durante as décadas sombrias da ditadura”. Em seus votos 
individuais, o Ministro-relator Eros Grau (item 59 de seu voto), a Ministra Cármen Lúcia (item 19 de seu voto) e 
o Ministro Celso de Mello (pp. 40-45 de seu voto) defendem o acesso aos documentos históricos e a busca da 
verdade dos fatos ocorridos durante o regime militar. A ADPF foi julgada nos dias 28 e 29 de abril de 2010. 
Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=612960>. Último acesso 
em: 25 de junho de 2011. 
76 Sentença, parágrafo 325, ponto resolutivo 6. Disponível em: 
<http://www.direitoshumanos.gov.br/sobre/sistemasint/lund.pdf>. Acesso em: 02 de fev. de 2012. 
77 “Parágrafo 297. Quanto à criação de uma Comissão da Verdade, a Corte considera que se trata de um 
mecanismo importante, entre outros aspectos, para cumprir a obrigação do Estado de garantir o direito de 
conhecer a verdade sobre o ocorrido. Com efeito, o estabelecimento de uma Comissão da Verdade, dependendo 
do objeto, do procedimento, da estrutura e da finalidade de seu mandato, pode contribuir para a construção e 
preservação da memória histórica, o esclarecimento de fatos e a determinação da memória histórica, o 
esclarecimento de fatos e a determinação de responsabilidades institucionais, sociais e políticas em determinados 
períodos históricos de uma sociedade (...)”. Sentença disponível em: 
<http://www.direitoshumanos.gov.br/sobre/sistemasint/lund.pdf>. Último acesso em: 25 de junho de 2011. 
78 ABRÃO e TORELLY, 2011, p. 240. 
79 No final do mês de março de 2012, o movimento social Levante Popular da Juventude realizou em várias 
capitais do país ações simultâneas de denúncia de supostos torturadores (essas ações foram denominadas 
“escracho” ou “esculacho”) que continuam impunes. Os manifestantes demonstraram apoio à instauração da 
Comissão da Verdade e exigiam a apuração e a punição sobre os crimes cometidos pela ditadura militar. Vide, 
por exemplo: ARRUDA, Roldão. Jovens protestam contra torturadores. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 de 
março de 2012. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,jovens-protestam-contra-
torturadores-,853793,0.htm>. Acesso em: 07 de maio de 2012; HERDY, Thiago. Jovens constrangem militares e 
policiais da ditadura. O Globo, Rio de Janeiro, 26 de março de 2012. Disponível em: 
<http://oglobo.globo.com/pais/jovens-constrangem-militares-policiais-da-ditadura-4417722>. Acesso em: 07 de 
maio de 2012. 
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podem ser apontadas como o eixo estruturante das políticas de justiça de transição, a partir 

das quais se construíram os processos de revelação da verdade histórica, a realização de 

debates públicos sobre o tema, o registro dos testemunhos dos perseguidos políticos e o 

acesso a documentos.80 Isso se deve especialmente ao trabalho das duas comissões de 

reparação independentes criadas pelo Estado brasileiro (a Comissão Especial sobre Mortos e 

Desaparecidos Políticos e a Comissão de Anistia), as quais foram dotadas com poderes de 

busca de documentos e esclarecimento da verdade. Não obstante, o contínuo silenciamento de 

fatos históricos e das próprias experiências sociais que se contrapõem à versão hegemônica da 

história da ditadura, sustentada fundamentalmente por aqueles que detêm o poder econômico, 

político e social, demonstra que ainda há muito a ser feito para que seja viabilizada a 

reconstrução da memória coletiva, o conhecimento da verdade e a promoção da justiça. 

 

 

2.3 Instalação e plano de trabalho da Comissão Nacional da Verdade 

 

 

Após quase seis meses de espera desde a promulgação da Lei nº 12.528/2011, a 

presidente Dilma Rousseff anunciou no dia 10 de maio de 2012 a lista com os nomes dos sete 

integrantes que irão compor a Comissão Nacional da Verdade nos próximos anos, criada para 

investigar as violações aos direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988. Farão parte da 

comissão José Carlos Dias (advogado e ministro da Justiça no governo FHC), Gilson Dipp 

(ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral), Rosa Maria 

Cardoso da Cunha (ex-advogada de Dilma durante a ditadura militar) e Cláudio Fonteles 

(procurador-geral da República no governo Lula). Completam a lista Maria Rita Kehl 

(psicanalista), José Paulo Cavalcanti Filho (advogado pernambucano) e Paulo Sérgio Pinheiro 

(presidente da Comissão de Inquérito Independente da ONU que investiga as violações de 

direitos humanos na Síria e secretário de Direitos Humanos no governo FHC).81 

Nos dias que seguiram a indicação desses nomes, muito foi publicado na imprensa 

escrita sobre as opiniões dos comissionados quanto ao futuro trabalho a ser desenvolvido pela 

Comissão Nacional da Verdade. De comum acordo, todos os membros escolhidos para 

                                                           
80 TORELLY, 2010, p. 235. 
81 A lista com os nomes dos assessores escolhidos para auxiliar a comissão pode ser encontrada no sítio 
eletrônico provisório da Comissão Nacional da Verdade, em: <http://www.cnv.gov.br/assessores-da-cnv>. 
Acesso em: 05 de agosto de 2012. 
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integrar a comissão parecem refutar a tese de revanchismo e dizem que o colegiado não irá 

criar polêmicas quanto à Lei de Anistia, que será respeitada.82 Eles também foram muito 

indagados sobre o objetivo da Comissão da Verdade. O advogado José Paulo Cavalcanti Filho 

resumiu que "o objetivo é contar a verdade, a história dos vencidos, sobretudo. Apurar esse 

pedaço da história do Brasil e depois sepultar, porque você não constrói um país olhando para 

trás".83 

O ministro do STJ e do TSE, Gilson Dipp, afirmou que a comissão tem “o objetivo de 

trazer à tona a memória, a verdade, a paz familiar para aqueles que se sentiram violados nos 

seus direitos humanos”.84 Ainda, para o ministro, a comissão será um instrumento que ajudará 

o Brasil a se consolidar como Estado Democrático de Direito. “A comissão é um 

compromisso do Brasil com a sua história, com seu passado, com o esclarecimento da 

verdade de violações graves dos direitos humanos”, ressaltou. “Nenhum Estado se consolida 

democraticamente se o seu passado não for revisto de forma adequada”, completou.85 

 O ex-procurador-geral da República, Cláudio Fonteles, disse que o papel da comissão 

será o de “buscar a reconstituição da história”, “aproveitando o trabalho da Comissão de 

Mortos e Desaparecidos Políticos do Ministério da Justiça." Para ele, "nenhum Estado pode 

violar os direitos humanos e o que se pretende com a comissão é evitar que estes fatos se 

repitam".86 Também nessa linha, a advogada da presidente Dilma Rousseff durante a ditadura 

militar, Rosa Maria Cardoso da Cunha, disse que o órgão não vai se limitar a investigar os 

desaparecimentos de presos políticos no regime. Segundo Rosa Maria, um dos principais 

focos será rever as condutas dos agentes públicos em seu envolvimento com os crimes 

praticados no período a ser investigado.87 Por fim, o diplomata Paulo Sérgio Pinheiro afirmou 

                                                           
82 COMISSÃO da Verdade não vai punir, diz integrante. BBC Brasil, 12 de maio de 2012, página 4. Disponível 
em: <http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,comissao-da-verdade-nao-vai-punir-diz-
integrante,872093,0.htm>. Acesso em: 07 de junho de 2012. 
83 GRUPO não atuará em clima de Fla-Flu, diz escolhido por Dilma. Folha de S. Paulo, São Paulo, 12 de maio 
de 2012, Caderno Poder, A15. Disponível em: <http://acervo.folha.com.br/fsp/2012/05/12/2>. Acesso em: 07 de 
junho de 2012. 
84 COMISSÃO da Verdade não será revanchismo, diz ministro do STJ e TSE. Correio Braziliense, Brasília, 11 
de maio de 2012. Disponível em: 
<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2012/05/11/interna_politica,301935/comissao-da-
verdade-nao-sera-revanchismo-destaca-ministro-do-stj-e-tse.shtml>. Acesso em: 07 de junho de 2012. 
85 Ibidem. 
86 BRITO, Ricardo; MONTEIRO, Tânia. Membros de Comissão da Verdade pregam investigação sem 
revanchismo – Devassa na vida de integrantes já está em curso. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 de maio de 
2012. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,membros-de-comissao-da-verdade-pregam-
investigacao-sem-revanchismo-devassa-na-vida-de-integrantes-ja-esta-em-curso-,872021,0.htm>. Acesso em: 07 
de junho de 2012. 
87 BRUNO, Cássio. Comissão vai rever conduta de agentes, diz advogada de Dilma. O Globo, Rio de Janeiro, 14 
de maio de 2012. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/pais/comissao-vai-rever-conduta-de-agentes-diz-
advogada-de-dilma-4894660?topico=comissao-da-verdade>. Acesso em: 08 de junho de 2012. 
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que a competência da Comissão “é fazer uma reconstituição, levantar arquivos, entrevistar e 

apresentar a versão mais completa e complexa possível” do que ocorreu no passado.88 

Indagado se o relatório a ser produzido pela comissão terá impacto sobre os casos de tortura 

que ainda acontecem no país, ele afirmou não ter a menor dúvida quanto a isso. Ele 

mencionou um livro publicado pela cientista política americana Kathryn Sikkink no qual ela 

analisou todos os estados democráticos na América do Sul e mostrou que “aqueles que 

fizeram o percurso das comissões da verdade têm hoje melhores condições de coibir violações 

de direitos humanos, como execuções sumárias, torturas, abuso policial. Essa é uma 

contribuição para o melhor funcionamento do Estado”.89 

A questão da investigação dos crimes praticados por militantes de esquerda suscitou 

inicialmente posicionamentos contrários entre os membros da comissão. Certa polêmica foi 

criada após o advogado José Carlos Dias, ministro da Justiça no governo FHC, ter afirmado 

que a Comissão da Verdade deveria analisar “os dois lados de violações dos direitos humanos 

ocorridas durante a ditadura militar”. O ex-ministro disse que, “além das violações cometidas 

pela ditadura contra os opositores do regime militar, as ações de militantes da esquerda 

também deverá entrar na pauta da discussão”.90 Posteriormente, ao jornal O Globo, o 

advogado afirmou ter sido mal interpretado e explicou que todos os fatos que chegarem ao 

conhecimento do órgão de análise serão apurados na Comissão da Verdade.91 

Essa declaração foi prontamente rebatida por outros integrantes da Comissão. O 

diplomata Paulo Sérgio Pinheiro foi enfático em sua resposta: “O único lado é o das vítimas, 

o lado das pessoas que sofreram violações de direitos humanos. Onde houver registro de 

vítimas de violações praticadas por agentes do Estado a comissão irá atuar”. Na sua avaliação, 

“nenhuma comissão da verdade teve ou tem essa bobagem de dois lados, de representantes 

dos perpetradores dos crimes e das vítimas. Isso não existe”. Ele também acredita que essa 

seria “uma redução da realidade à existência de dois lados que na verdade não existem. Existe 

                                                           
88 FARAH, Tatiana. Para Paulo Sérgio Pinheiro, ‘Comissão não tem que punir’. O Globo, Rio de Janeiro, 11 de 
maio de 2012. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/pais/para-paulo-sergio-pinheiro-comissao-nao-tem-que-
punir-4879411>. Acesso em: 08 de junho de 2012. 
89 ARRUDA, Roldão; TOSTA, Wilson. Comissão da Verdade deve apurar somente ação de agentes do Estado. 
O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 de maio de 2012. Disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,comissao-da-verdade-deve-apurar-somente-acao-de-agentes-do-
estado,872976,0.htm >. Acesso em: 08 de junho de 2012. 
90 CREDENDIO, José Ernesto. Comissão da Verdade deve analisar os dois lados, diz integrante. Folha de S. 
Paulo, São Paulo, 14 de maio de 2012, Caderno Poder, A9. Disponível em: 
<http://acervo.folha.com.br/fsp/2012/05/14/2/>. Acesso em: 08 de junho de 2012. 
91 URIBE, Gustavo. Integrantes divididos às vésperas da posse da Comissão da Verdade. O Globo, Rio de 
Janeiro, 14 de maio de 2012. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/pais/integrantes-divididos-as-vesperas-
da-posse-da-comissao-da-verdade-4898855>. Acesso em: 08 de junho de 2012. 
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apenas um lado nessa realidade, que é o que foi reconhecido em 1995: que o Estado cometeu 

crimes violando os direitos humanos e que é obrigação do Estado buscar a verdade a respeito 

disso”.92 

Essa opinião foi compartilhada pelas duas mulheres integrantes da Comissão. A 

advogada Rosa Maria Cardoso da Cunha também criticou essa divisão em “dois lados”, 

especialmente por entender que “o outro lado [o dos militantes de esquerda] já foi condenado, 

assassinado, desaparecido".93 Já a psicanalista Maria Rita Kehl, quando indagada sobre a fala 

de José Carlos Dias que defendia a apuração das ações do regime militar e também da luta 

armada, afirmou: "Não vejo simetria. Você falar em anistia para os dois lados implica supor 

igualdade de forças, dizer que o outro lado também tinha gente presa e condenada".94 

 Na cerimônia de instalação da Comissão Nacional da Verdade, realizada no Palácio do 

Planalto no dia 16 de maio de 2012, o discurso da presidente Dilma Rousseff95 procurou 

encerrar parte dessa polêmica, ao mencionar o seu respeito e reverência aos que “lutaram pela 

democracia enfrentando bravamente a truculência ilegal do Estado” e ao se referir aos 

parentes dos mortos e desaparecidos no período. "Merecem a verdade factual aqueles que 

perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo como se eles morressem de novo e 

sempre a cada dia", disse a presidente. O seu discurso também apontou que a Comissão da 

Verdade é importante para o fortalecimento da democracia e representa uma maior 

transparência do Estado brasileiro, que “se abre, mais amplamente, ao exame, à fiscalização e 

ao escrutínio da sociedade”. A presidente também afirmou em seu discurso que “o que 

fazemos aqui, neste momento, é a celebração da transparência da verdade de uma nação que 

vem trilhando seu caminho na democracia, mas que ainda tem encontro marcado consigo 

mesma”. Ainda, a presidente Dilma defendeu a importância do conhecimento da totalidade da 

história do Brasil como um meio de pacificar, apaziguar e promover a concórdia em nosso 

país. Em nome da comissão, falou o ex-ministro da Justiça José Carlos Dias, que afirmou que 

os trabalhos do colegiado representarão uma “institucionalizada montagem de memória 

                                                           
92 COMISSÃO da Verdade não vai punir, diz integrante. BBC Brasil, 12 de maio de 2012, página 5. Disponível 
em: <http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,comissao-da-verdade-nao-vai-punir-diz-
integrante,872093,0.htm>. Acesso em: 07 de junho de 2012. 
93 ROSA, Vera; MONTEIRO, Tânia. Direito à ‘história’ pautará solenidade hoje no Planalto. O Estado de S. 
Paulo, São Paulo, 16 de maio de 2012. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,direito-a-
historia-pautara-solenidade-hoje-no-planalto-,873589,0.htm>. Acesso em: 08 de junho de 2012. 
94 KACHANI, Morris. Integrante associa tortura a ‘gozo proibido’. Folha de S. Paulo, São Paulo, 16 de maio de 
2012, Caderno Poder, A12. Disponível em: <http://acervo.folha.com.br/fsp/2012/05/16/2/>. Acesso em: 08 de 
junho de 2012. 
95 Disponível em: <http://www2.planalto.gov.br/imprensa/discursos/discurso-da-presidenta-da-republica-dilma-
rousseff-na-cerimonia-de-instalacao-da-comissao-da-verdade-brasilia-df>. Acesso em: 08 de junho de 2012. 
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coletiva” em busca da democracia. Para ele, a Comissão da Verdade ajudará a consolidar a 

democracia brasileira, mas "sem apedrejamento".96 

 Aos poucos, os membros da CNV vão moldando o perfil de trabalho da comissão. Ela 

passa a ser vista pelos seus integrantes como um instrumento importante para que o Brasil 

possa enfrentar o legado autoritário que “persiste em algumas instituições do Estado e em 

certas práticas das polícias militares, servindo, até mesmo, ao combate à discriminação racial, 

fazendo com que a democracia tenha um melhor desempenho”.97 

 Colocando um ponto final na discussão sobre os crimes a serem investigados e dando 

contorno definitivo ao tema, o colegiado da CNV decidiu, por unanimidade, que irá examinar 

e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas “por agentes públicos, pessoas 

a seu serviço, com apoio ou no interesse do Estado”.98 Segundo o entendimento da CNV, a 

sua Resolução nº 2 se baseia em quatro pilares jurídicos: o conceito de graves violações de 

direitos humanos previsto no direito internacional; a lei 12.528/11, que criou o colegiado; o 

artigo 8º das Disposições Transitórias da Constituição; e a lei 9.140/1995, que reconhece que 

o Estado brasileiro, por seus agentes públicos, cometeu graves violações de direitos 

humanos.99 Isso permite à Comissão centrar-se no seu trabalho de pesquisa, já subdividido em 

diversos grupos temáticos100 - reveladores dos assuntos que ela considera prioritários - que 

tratam, justamente, de violações de direitos humanos praticadas pelo Estado e seus 

representantes no período de 1946-1988. 

                                                           
96 SOUZA, André de; ALENCASTRO, Catarina. Dilma instala Comissão da Verdade e garante apoio. O Globo, 
Rio de Janeiro, 16 de maio de 2012. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/pais/dilma-instala-comissao-da-
verdade-garante-apoio-4912264>. Acesso em: 08 de junho de 2012. 
97 PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. “Comissão da Verdade reúne 
países da AL e Caribe para troca de experiências”. PNUD Brasil, Notícias, 06 de set. de 2012. Disponível em: 
<http://www.pnud.org.br/Noticia.aspx?id=3646>. Acesso em: 06 de outubro de 2012. 
98 Art. 1º da Resolução n.º 2, de 20 de agosto de 2012, da Comissão Nacional da Verdade. Disponível em: 
<http://www.cnv.gov.br/integras/RESOLUCaO%20No%202%20-%20CNV.pdf>. Acesso em: 06 de outubro de 
2012. 
99 BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Comissão Nacional da Verdade examinará somente condutas 
atribuídas a agentes públicos ou a serviço do poder público. Brasília, Assessoria de Comunicação, Notícias, 17 
de setembro de 2012. Disponível em: <http://www.cnv.gov.br/noticias/17-09-2012-2013-comissao-nacional-da-
verdade-examinara-somente-condutas-atribuidas-a-agentes-publicos-ou-a-servico-do-poder-publico/>. Acesso 
em: 06 de outubro de 2012. 
100 A Subcomissão de “Pesquisa, geração e sistematização de informações” da CNV estava subdivida, até o 
momento de fechamento deste trabalho, em oito grupos temáticos: 1- Antecedentes, contexto e razões do golpe 
militar; 2- Mortes, desaparecimentos forçados, ocultação e destruição de cadáveres, tortura e violência sexual; 3 
- Estruturas da repressão do estado e seus patrocinadores e apoios, internos e externos; 4 - Violação de direitos 
relacionados à luta pela terra, incluindo populações indígenas, com motivação política; 5 – Araguaia; 6 - 
Violação de direitos de exilados e desaparecidos políticos Fora do Brasil; 7 - Operação Condor; 8 – Papel das 
Igrejas de denominação cristã (católicas e protestantes) durante a ditadura militar. Disponível em: 
<http://www.cnv.gov.br/sobre-a-comissao-da-verdade/plano-de-trabalho-da-cnv/>. Último acesso: 10 de 
dezembro de 2012. 
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 Segundo entrevista dada por Paulo Sérgio Pinheiro, o foco da Comissão é provar que a 

repressão ocorrida durante a Ditadura não foi uma mera questão de abuso ou de excesso, mas 

sim uma política de Estado.101 “As dezenas de jovens que foram assassinados no Araguaia 

foram assassinados por uma política pública que dizia que eles não poderiam sair vivos de lá. 

As casas de tortura também operavam por ordem dos ministérios militares”, afirmou.102 Na 

investigação do que os seus membros consideram um verdadeiro “terrorismo de Estado”,103 a 

CNV irá focar-se nos próximos dois anos em documentos e testemunhos ainda não 

revelados,104 na nomeação da cadeia de comando acima dos agentes policiais que torturaram e 

assassinaram os seus prisioneiros,105 e também nas ordens ilegais de destruição de 

documentos secretos referentes ao período da ditadura militar.106 

 O regimento interno da Comissão Nacional da Verdade prevê que ela poderá delegar 

ou atribuir atividades próprias a colaboradores eventuais,107 e estabelecer parcerias ou 

colaboração com órgãos e entidades (públicos, privados, nacionais ou internacionais), para o 

intercâmbio de informações, dados e documentos,108 na consecução dos objetivos previstos na 

Lei 12.528. Com o início dos seus trabalhos, a Comissão Nacional da Verdade terá acesso a 

um acervo de aproximadamente 70 mil processos da Comissão de Anistia sobre pedidos de 

indenização nos quais as vítimas da ditadura militar apontam responsáveis por violações que 

ocorreram no regime militar. Ela também terá a oportunidade de analisar os documentos 

fornecidos por outros setores do governo, como o Ministério de Relações Exteriores,109 e o 

                                                           
101 BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Para Comissão da Verdade, repressão foi política de Estado. 
Brasília, Assessoria de Comunicação, Notícias, 13 de agosto de 2012. Disponível em: 
<http://www.cnv.gov.br/noticias/13-08-12-2013-para-comissao-da-verdade-repressao-foi-politica-de-estado/>. 
Acesso em: 06 de outubro de 2012. 
102 Ibidem. 
103 KEHL, Maria Rita. O veredicto de Geraldo Alckmin – O governador de São Paulo usa a mesma retórica dos 
matadores da ditadura. Folha de S. Paulo, São Paulo, Ilustríssima, 16 de setembro de 2012. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/66471-o-veredicto-de-geraldo-alckmin.shtml>. Acesso em: 6 de 
outubro de 2012. 
104 Informação dada pelo Ministro Gilson Dipp, após a sessão matinal da audiência pública da Comissão 
Nacional da Verdade, realizada no Rio de Janeiro no dia 13 de agosto de 2012. Disponível em: 
<http://www.cnv.gov.br/noticias/13-08-12-2013-para-comissao-da-verdade-repressao-foi-politica-de-estado/>. 
Acesso em: 06 de outubro de 2012. 
105 KEHL, 2012. 
106 ARRUDA, Roldão. Comissão da Verdade considera ilegal destruição de documentos militares e pede 
explicação à Defesa. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 06 de julho de 2012. Disponível em: 
<http://blogs.estadao.com.br/roldao-arruda/comissao-da-verdade-considera-ilegal-destruicao-de-documentos-
militares-e-pede-explicacoes-a-defesa/>. Acesso em: 20 de agosto de 2012. 
107Art. 9º, §2º, do Regimento Interno da Comissão Nacional da Verdade - Resolução nº 1, de 2 de julho de 2012. 
Disponível em: <http://www.cnv.gov.br/sobre-a-comissao-da-verdade/regimento-interno-da-comissao-nacional-
da-verdade/?searchterm=regimento>. Acesso em: 06 de outubro de 2012. 
108 Art. 10 do Regimento Interno da Comissão Nacional da Verdade - Resolução nº 1, de 2 de julho de 2012. 
109 CRISTALDO, Heloísa. Itamaraty vai enviar acervo com 4 toneladas de documentos à Comissão da Verdade. 
Agência Brasil, Brasília, 10 de julho de 2012. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-07-
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recente estudo da Secretaria de Direitos Humanos que propõe a inclusão de pelo menos 370 

nomes na lista de 457 vítimas da ditadura militar.110 O relatório identificou uma concentração 

de casos de mortes e desaparecimentos forçados ocorridos no campo, principalmente entre 

1979 e 1985, durante o período da chamada “abertura política lenta e gradual”.111 

Consciente de que há muito a ser feito e pouco tempo para tanto, a comissão passou a 

buscar parcerias com as comissões estaduais da verdade e outras de natureza semelhante 

(como as organizadas por universidades e movimentos de defesa dos direitos humanos), com 

quem ela busca firmar acordos de cooperação e intercâmbio de informações. O objetivo é 

aprimorar os trabalhos da CNV, complementando esforços e evitando a superposição 

desnecessária de investigações sobre os fatos e as circunstâncias dos casos de graves 

violações de direitos humanos.112 Para tanto, em uma visita oficial à capital paulista,113 os 

integrantes da Comissão Nacional da Verdade garantiram aos parlamentares que as comissões 

da verdade instaladas em Estados e municípios terão aval da comissão nacional para as 

convocações de agentes da ditadura que supostamente participaram de atos de violação aos 

direitos humanos.114 

 Segundo levantamento feito pela Comissão Nacional da Verdade, apenas sete Estados 

da federação possuem comissões da verdade: nos estados de Alagoas, Pernambuco, Rio 

Grande do Sul e Paraná, as comissões foram criadas pelo Poder Executivo, e em São Paulo, 

Espírito Santo e no Rio de Janeiro elas foram criadas pelo Poder Legislativo. Por outro lado, 
                                                                                                                                                                                     

10/itamaraty-vai-enviar-acervo-com-4-toneladas-de-documentos-comissao-da-verdade>. Acesso em: 25 de julho 
de 2012. 
110 AMADO, Guilherme. Governo revê número de vítimas da ditadura e lista contém 457 nomes. Correio 
Braziliense, Brasília, 16 de maio de 2012. Disponível em: 
<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2012/05/16/interna_brasil,302564/governo-reve-
numero-de-vitimas-da-ditadura-e-lista-contem-457-nomes.shtml>. Acesso em: 08 de junho de 2012. 
111 PASSOS, Najla. Governo quer incluir 370 camponeses na lista de vítimas da ditadura. Carta Maior, Brasília, 
17 de maio de 2012. Disponível em: 
<http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=20163>. Acesso em: 08 de junho de 
2012. 
112 BRASIL. Comissão Nacional da Verdade, Resolução nº 4. Disponível em: 
<http://www.cnv.gov.br/integras/RESOLUCaO%20n.%204%20-%20DOU%2002.10.2012.pdf>. Acesso em: 06 
de outubro de 2012. 
113 Nesse encontro, a Comissão da Verdade reuniu-se com familiares de mortos e desaparecidos e com ex-presos 
políticos e esclareceu alguns pontos que têm sido objeto de crítica por parte das famílias de vítimas da ditadura 
militar. Uma dessas questões foi exatamente a declaração do ex-ministro da Justiça José Carlos Dias de que a 
comissão deveria investigar os dois lados do regime militar. Dias afirmou aos presentes que sua declaração fora 
mal interpretada, e ao jornal O Globo o ministro Gilson Dipp confirmou que o caráter da Comissão da Verdade 
será o de apurar os crimes do Estado e não as ações dos grupos de esquerda. Vide: FARAH, Tatiana. Comissão 
da Verdade diz a famílias como será a apuração de crimes. O Globo, Rio de Janeiro, 11 de junho de 2012. 
Disponível em: <http://oglobo.globo.com/pais/comissao-da-verdade-diz-familias-como-sera-apuracao-de-
crimes-5171309>. Acesso em: 25 de julho de 2012. 
114 LIMA, Vandson. Comissão da Verdade avaliza convocação de agentes da ditadura. Valor Econômico, São 
Paulo, 12 de junho de 2012. Disponível em: <http://www.valor.com.br/politica/2707632/comissao-da-verdade-
avaliza-convocacao-de-agentes-da-ditadura>. Acesso em: 25 de julho de 2012. 



29 

 

já começam a aparecer comissões da verdade em entidades de classe (Conselho Federal da 

OAB, OAB-RJ, OAB-SP e OAB-GO), municípios (São Paulo), sindicatos (Sindipetro-RJ e 

Sindicato dos Jornalistas de São Paulo) e universidades (UnB e Faculdade de Direito da 

USP). Além disso, há notícias de mais de 40 comitês de mobilização da sociedade civil para a 

promoção da memória e da verdade espalhados por 25 unidades da federação.115 Foi também 

firmado acordo de cooperação com a Associação Juízes para a Democracia, que buscará 

analisar a atuação do Poder Judiciário no período da repressão, “tanto no que diz respeito à 

institucionalização de normas, estruturas e práticas que foram estabelecidas durante o período 

autoritário, como no que se refere à participação de juízes coniventes com a justiça de 

exceção”.116 Também serão apurados os casos em que juízes foram vítimas de punições, 

perderam o cargo ou foram pressionados a tomar decisões favoráveis ao regime.117 

 A criação e manutenção dessa grande rede colaborativa enriquecerá o relatório final 

com detalhes das histórias e o contexto das violações ocorridas durante a ditadura nos 

diferentes estados do país. Os membros da CNV também se preocupam em elaborar um 

relatório que não se esgote no esclarecimento circunstanciado das graves violações de direitos 

humanos ocorridas no período de 1946-1988, mas que leve em consideração, nas suas 

recomendações ao poder público, as arbitrariedades que ocorrem no presente e a estrutura 

policial brasileira de hoje,118 visando a não repetição de práticas do período ditatorial no 

futuro.119 

 Pela leitura do texto da lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, e por tudo o 

que foi exposto aqui quanto aos discursos que circularam na mídia após a divulgação da lista 

com os nomes dos seus membros e quanto ao andamento inicial dos seus trabalhos, talvez seja 

                                                           
115 BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Comissão Nacional da Verdade pede apoio de governadores para a 
criação de comissões da verdade nos Estados. Brasília, Assessoria de Comunicação, Notícias, 04 de outubro de 
2012. Disponível em: <http://www.cnv.gov.br/noticias/04-10-2012-comissao-nacional-da-verdade-pede-apoio-
de-governadores-para-a-criacao-de-comissoes-da-verdade-nos-estados/>. Acesso em: 07 de outubro de 2012. 
116 BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Comissão da Verdade e Associação Juízes para a Democracia 
assinam acordo de cooperação. Brasília, Assessoria de Comunicação, Notícias, 21 de agosto de 2012. Disponível 
em: <http://www.cnv.gov.br/noticias/21-08-12-comissao-da-verdade-e-associacao-juizes-para-a-democracia-
assinam-acordo-de-cooperacao/>. Acesso em: 07 de outubro de 2012. 
117 Ibidem. 
118 BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Violência policial de hoje é legado da Ditadura, afirma Comissão 
da Verdade em visita ao Pará. Brasília, Assessoria de Comunicação, Notícias, 29 de agosto de 2012. Disponível 
em: <http://www.cnv.gov.br/noticias/29-08-12-2013-violencia-policial-de-hoje-e-legado-da-ditadura-afirma-
comissao-da-verdade-em-visita-ao-para/>. Acesso em: 07 de outubro de 2012. 
119 BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Violações de direitos humanos do presente devem ter a atenção da 
Comissão Nacional da Verdade e da Comissão Estadual. Brasília, Assessoria de Comunicação, Notícias, 10 de 
setembro de 2012. Disponível em: <http://www.cnv.gov.br/noticias/10-09-2012-2013-violacoes-de-direitos-
humanos-do-presente-devem-ter-a-atencao-da-comissao-nacional-da-verdade-e-da-comissao-estadual/>. Acesso 
em: 07 de outubro de 2012. 
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possível defender que os objetivos da comissão podem ser divididos em três categorias 

diferentes, porém interligadas: objetivos imediatos, objetivos mediatos e objetivos finais. 

Antes de tudo, é importante ressaltar que o emprego destes termos aqui não diz respeito às 

suas conotações temporais, mas sim à proximidade ou distância em cadeias “causais”.120 

Explicando: os objetivos imediatos de uma comissão da verdade são aqueles que, ao menos 

em teoria, podem ser alcançados diretamente pela intervenção desse mecanismo 

(independentemente de quanto tempo isso leve), após o cumprimento do seu mandato. Os 

objetivos mediatos e finais se referem, assim, aos graus de separação desta posição. Os 

objetivos mediatos de uma comissão da verdade são aqueles objetivos que podem ser 

favorecidos pela instauração desse mecanismo, mas cuja realização também pode requerer 

uma série de providências distintas. Já os objetivos finais são aqueles fins cuja consecução é 

causalmente ainda mais distante e, portanto, cuja realização realmente depende da 

contribuição de um número ainda maior de outros fatores, cujos papéis aumentam 

relativamente em importância. 

 Fazendo uso dessa distinção, os objetivos imediatos da Comissão Nacional da Verdade 

seriam aqueles ligados diretamente com “estabelecer a verdade”. Espera-se que essa comissão 

consiga efetivamente localizar e abrir os arquivos das Forças Armadas,121 elucidar as 

circunstâncias em que foram praticados os delitos, localizar os restos mortais dos 

desaparecidos políticos e descobrir, por exemplo, quem apoiou, sustentou e financiou o 

aparato repressor e a Operação Bandeirante, o que ainda é uma lacuna na história do nosso 

país.122 Ela também terá a oportunidade de investigar os massivos abusos praticados contra 

setores marginalizados ou vulneráveis da sociedade, independentemente de sua militância 

política, como parte do modelo social, político e econômico imposto pela ditadura: são os 

pobres, camponeses, povos indígenas, mulheres, crianças e adolescentes.123 Basicamente, 

seria cumprir com os objetivos dispostos nos incisos do artigo 3º da Lei nº 12.528/2011 

                                                           
120 Para explicar o sentido dessa divisão em objetivo “imediato”, “mediato” e “final” eu me espelho na 
construção de Pablo de Greiff. Ver: DE GREIFF, Pablo. Theorizing Transitional Justice. In: WILLIAMS, 
Melissa S.; NAGY, Rosemary; ELSTER, Jon (eds.). Transitional Justice. Nomos LI. New York: New York 
University Press, 2012, p. 41. 
121 Principalmente os arquivos ligados aos centros da estrutura dos comandos militares, que são: o Centro de 
Informações de Segurança da Aeronáutica (Cisa); o Centro de Informações do Exército (CIE); e o Centro de 
Informações da Marinha (Cenimar). 
122 Ainda hoje não se sabe ao todo quais empresas nacionais e estrangeiras financiaram o aparato repressor, nem 
o papel desempenhado por grandes empresários, diretores e demais representantes de corporações privadas da 
época na sustentação do regime militar. 
123 GONZÁLEZ, Eduardo. Observações sobre o Mandato Legal da Comissão Nacional da Verdade do 
Brasil. International Center for Transitional Justice – ICTJ, maio de 2012, p. 15. Disponível em: 
<http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-ObservacionesCNV-Brazil-PORT.pdf>. Acesso em: 12 de agosto de 
2012. 
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(destacados no início deste capítulo). Já o objetivo mediato seria o de “promover a 

reconciliação nacional” (art. 1º) e, por fim, os objetivos finais seriam os de fortalecer a 

democracia e o estado de direito, e aprimorar uma cultura de respeito aos direitos humanos 

(todos exigindo a intervenção de um grande número de fatores).124 

 No próximo capítulo, serão abordadas as dificuldades de trabalhar com a palavra 

“verdade”, que recebe múltiplos significados. No capítulo quatro serão abordados com maior 

profundidade os diversos significados de reconciliação e, no capítulo cinco, quais são os 

objetivos considerados finais e se é possível estabelecer uma relação causal com os trabalhos 

das comissões da verdade. 

                                                           
124 Os dois primeiros objetivos (imediato e mediato) aparecem explícitos na Lei 12.528/2011. Já os objetivos 
finais são aqueles normalmente associados à Comissão Nacional da Verdade como justificativa para a sua 
instauração, como é possível verificar nos trechos dos discursos da cerimônia de instalação da CNV, destacados 
anteriormente. 
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3 ESTABELECIMENTO DA VERDADE 

 

 

 Até muito recentemente, o “direito à verdade”, considerado do ponto de vista jurídico, 

não se encontrava proclamado no ordenamento jurídico brasileiro ou em convenções 

internacionais a ele incorporadas. Esse quadro começou a mudar quando o Brasil ratificou a 

Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra os Desaparecimentos 

Forçados,125 o que significa que o nosso país aceitou seus preceitos fundamentais como norma 

de aplicação interna. Ainda, o Brasil não apresentou reservas a respeito da aplicação da 

Convenção a casos de desaparecimentos em curso ou anteriores à ratificação dessa Carta. O 

preâmbulo da convenção afirma o “direito de toda vítima de conhecer a verdade sobre as 

circunstâncias de um desaparecimento forçado e o destino da pessoa desaparecida, bem como 

o direito à liberdade de buscar, receber e difundir informação com este fim”. Além disso, o 

seu artigo 24.2 determina que “a vítima tem o direito de saber a verdade sobre as 

circunstâncias do desaparecimento forçado, o andamento e os resultados da investigação e o 

destino da pessoa desaparecida. O Estado-Parte deverá tomar medidas apropriadas a esse 

respeito”.126 O ordenamento jurídico brasileiro também passou a prever expressamente este 

direito com a promulgação da Lei 12.528/2011. Segundo disposição do seu art. 1º, a 

Comissão Nacional da Verdade é criada com a finalidade de examinar e esclarecer as graves 

violações de direitos humanos, a fim de efetivar o “direito à verdade histórica”. 

 Enquanto esse direito à verdade tornou-se cada vez mais visível graças ao discurso 

legal dos direitos humanos internacionais, especialmente quanto à situação de pessoas 

desaparecidas, ele não foi construído exclusivamente a partir de documentos ou de casos 

jurídicos importantes, mas contou com uma contribuição de ativistas e de acadêmicos não 

pertencentes à área jurídica.127 Essa visão multidisciplinar e extralegal que completou o 

                                                           
125 A Convenção foi assinada pelo Brasil em 06 de setembro de 2007, em Paris, tendo sido aprovada pelo 
Congresso Nacional em 1º de setembro de 2010 (Decreto Legislativo nº 661, de 2010) e ratificada pela 
Presidência da República no dia 29 de novembro de 2010. O Brasil faz parte, portanto, do pequeno grupo de 36 
países que ratificaram essa convenção. O status de ratificação pode ser encontrado no sítio eletrônico da 
Organização das Nações Unidas, disponível em: 
<http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&lang=en>. Acesso 
em: 20 de outubro de 2012. 
126 Versão em português da Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra os 
Desaparecimentos Forçados disponibilizada no sítio eletrônico da Procuradoria Geral da República do Ministério 
Público Federal; Vide: <http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/direito-a-memoria-
e-a-verdade/convencoes/convencao-internacional-desaparecimento-forcado>. Acesso em: 20 de outubro de 
2012. 
127 Como exemplo, temos a realização da Conferência sobre “Crimes do Estado: Punição ou Perdão”, que se deu 
em novembro de 1988 patrocinada pelo Programa de Justiça e Sociedade do Instituto de Aspen, e que resultou na 
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desenvolvimento do direito à verdade explica em parte a natureza internacional do campo da 

justiça de transição, cuja base de conhecimento foi construída em um ambiente comparativo, a 

partir de discussões e do desenho de conexões entre variadas experiências de transição.128 

As origens do direito à verdade podem ser traçadas às regras do direito humanitário 

internacional, estando ele implícito, por exemplo, no artigo 32 (e no art. 33, que o 

complementa) do Protocolo Adicional I às Convenções de Genebra de 1949, relativo à 

proteção das vítimas dos conflitos armados internacionais (1977), que reconhece como 

princípio geral “o direito que têm as famílias de conhecer a sorte de seus membros”.129 No 

nível regional de proteção aos direitos humanos, um número de importantes decisões foram 

proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CtIDH) e pela Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos. Na decisão de 1988 do caso Velásquez Rodríguez vs. 

Honduras, reconhecida como um marco no desenvolvimento do direito à verdade, a Corte 

estabeleceu que: 

 

181. O dever de investigar fatos deste gênero subsiste enquanto se mantenha a 
incerteza sobre o destino final da pessoa desaparecida. Ainda que as circunstâncias 
legítimas de ordem jurídica interna não permitam a aplicação das sanções 
competentes àqueles que sejam individualmente responsáveis pelos delitos desta 
natureza, o direito dos familiares da vítima de conhecer qual foi o destino desta e, 
conforme o caso, onde se encontram seus restos, representa uma justa expectativa 
que o Estado deve satisfazer com os meios a seu alcance.130 

 

 Essa decisão obriga o Estado a fornecer às famílias das vítimas a verdade sobre as 

circunstâncias que cercam o crime, independentemente de outras medidas de natureza 

persecutória que ele venha a adotar. A natureza independente dessa obrigação de fornecer a 

verdade sugere que “a verdade é por conta própria um componente integral da prestação de 

                                                                                                                                                                                     

publicação de obra homônima no ano seguinte. Ver: HENKIN, Alice H. State Crimes: Punishment or Pardon 
(Conference Report). In: KRITZ, Neil J. (ed.).Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with 
Former Regimes. Volume I – General Considerations. 2ª ed. Washington, D.C.: United States Institute of Peace 
Press, 2004, pp. 184-188. 
128 PARK, Gloria. Truth as Justice – Legal and Extralegal Development of the Right to Truth. Harvard 
International Review, winter 2010, vol. XXXI, n. 4. Disponível em: <http://hir.harvard.edu/big-ideas/truth-as-
justice>. Acesso em: 22 de outubro de 2012. 
129 Protocolo Adicional às Convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949, relativo à proteção das vítimas dos 
conflitos armados internacionais (Protocolo I). Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0849.htm>. Acesso em: 22 de outubro de 2012. 
130 Tradução livre do espanhol. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, Caso Velásquez 
Rodríguez vs. Honduras, sentença do dia 29 de julho de 1988, Serie C, n. 4, parágrafo 181. Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf>. Acesso em: 22 de outubro de 2012. 
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justiça, e não um componente inferior ou suplementar dos julgamentos ou outras medidas 

persecutórias”.131 

 Muitos anos depois, a Corte consolidou a sua jurisprudência no assunto, quando 

estabeleceu que: 

 

114. A privação contínua da verdade sobre o destino de uma pessoa desaparecida é 
uma forma de tratamento cruel, desumano e degradante para os parentes próximos. 
O direito à verdade foi suficientemente desenvolvido no Direito Internacional dos 
Direitos Humanos e como essa Corte sustentou em oportunidades prévias, o direito 
dos familiares da vítima de conhecer o que aconteceu com esta e, quando for o caso, 
onde estão os seus restos mortais, constitui uma medida de reparação, e, portanto, 
uma expectativa que o Estado deve satisfazer aos familiares da vítima e à sociedade 
como um todo. 
115. Neste sentido, a Corte considera que a entrega dos restos mortais (às famílias) 
em casos de um detido desaparecido é um ato de justiça e reparação em si mesmo. É 
um ato de justiça saber do paradeiro do desaparecido, e uma forma de reparação 
porque permite honrar as vítimas, já que os restos mortais de uma pessoa merecem 
ser tratados com respeito para seus familiares e com o fim de que estes possam 
enterrá-los de forma adequada.132 

 

 No mesmo sentido, a Comissão Interamericana estabeleceu que “toda a sociedade 

possui o direito inalienável de conhecer a verdade sobre eventos pretéritos, assim como os 

motivos e circunstâncias em que esses crimes aberrantes chegaram a ser cometidos, a fim de 

evitar a repetição de tais atos no futuro. Ainda mais, nada pode impedir aos familiares das 

vítimas de conhecer o que aconteceu com seus entes queridos”.133 Aos poucos, o alcance do 

direito à verdade se expandiu para além da informação sobre os eventos relacionados ao 

desaparecimento de pessoas, passando a permear todo o campo dos direitos humanos e incluir 

todas as graves e sistemáticas violações de direitos humanos, como tortura, genocídio e 

execuções extrajudiciais, e o contexto em que elas ocorreram.134 

 Outra das plataformas mais importantes para o debate sobre o direito à verdade tem 

sido o Conselho de Direitos Humanos da ONU, que tem procurado acompanhar em relatórios 

a evolução e os diferentes aspectos desse direito: quais são as suas origens legais e históricas, 

o seu escopo material, a sua natureza e conteúdo, quem são os seus titulares, e como ele se 
                                                           
131 Cf. PARK, 2010. 
132 Tradução livre do espanhol. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, Caso Trujillo 
Oroza vs. Bolivia, sentença do dia 27 de fevereiro de 2002, Serie C, n. 92, parágrafos 114-115. Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_92_esp.pdf>. Acesso em: 22 de outubro de 2012. 
133 Tradução livre do texto original, em espanhol. Vide: COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS 
HUMANOS, Relatório Anual 1985-1986, Capítulo 5, versão em espanhol. Disponível em: 
<http://www.cidh.oas.org/annualrep/85.86span/Cap5.htm>. Acesso em: 22 de outubro de 2012. 
134 DUFFIN, Georgina. Past Truths and Present Justice: the Right to Truth in Transition. Dissertation (MA 
in International Studies and Diplomacy), School of Oriental and African Studies – University of London, 2010, 
p. 10. Disponível em: <http://www.academia.edu/950452/Transitional_Justice_and_the_Right_to_Truth>. 
Acesso em: 22 de outubro de 2012. 
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relaciona com outros direitos e mecanismos institucionais e procedimentais para a sua 

implementação.135 A conclusão de um desses estudos constatou que “o direito à verdade sobre 

as graves violações de direitos humanos e sérias violações ao direito humanitário é um direito 

autônomo e inalienável”, intimamente ligado ao dever do Estado de investigar essas violações 

e garantir remédios e reparações eficazes. O direito à verdade também está “intimamente 

ligado ao Estado de Direito e aos princípios da transparência, accountability e boa governança 

em uma sociedade democrática”, sendo “fundamental para a dignidade inerente à pessoa 

humana”.136 Ainda, em 2007, o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos divulgou um relatório sobre as melhores práticas, nacionais e 

internacionais, para a implementação do direito à verdade, no qual são detalhadas não apenas 

ações judiciais, mas também outras medidas, como as comissões da verdade.137 

De um modo geral, portanto, podemos afirmar que o direito à verdade é composto de 

direitos e obrigações. Ele fornece às vítimas de graves violações de direitos humanos o direito 

de conhecer as circunstâncias e os responsáveis pelas violações. Ao mesmo tempo, ele 

confere ao Estado o dever de investigar os crimes e divulgar as informações no domínio 

público. A comissão da verdade é apenas um dos instrumentos que podem auxiliar a cumprir 

com essa obrigação de investigar o legado de crimes contra a humanidade, altamente 

recomendada por ter demonstrado a sua valia em diferentes cenários. A gama de possíveis 

mecanismos para a revelação da verdade ilustra como o direito à verdade foi imaginado de 

formas diferentes por variados defensores e, além disso, como a garantia desse direito 

dependerá inteiramente do conceito de “verdade” que vier a ser adotado em cada caso. Esse é 

o problema a ser abordado neste capítulo. 

 

 

3.1 Conceito de verdade 

 

 

                                                           
135 ORGANIZAÇÂO DAS NAÇÕES UNIDAS. Comissão de Direitos Humanos. Study on the Right to the 
Truth - Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Relatório 
E/CN.4/2006/91, 08 de fevereiro de 2006, p. 3. Disponível em: 
<http://www.unhcr.org/refworld/docid/46822b6c2.html>. Acesso em: 23 de outubro de 2012. 
136 Ibidem, parágrafos 55-57, pp. 14-15. 
137 Ver: ORGANIZAÇÂO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conselho de Direitos Humanos. Right to the truth - 
Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Relatório A/HRC/5/7, de 
07 de junho de 2007. Disponível em: <http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/129/48/PDF/G0712948.pdf?OpenElement>. Acesso em: 23 de outubro de 
2012. 
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Como o próprio nome da Comissão Nacional da Verdade já revela, esse órgão está 

preocupado em estabelecer a verdade.138 O problema que surge é que, a exemplo de outros 

conceitos centrais ao estudo de graves violações de direitos humanos, como justiça e 

reconciliação, a noção de verdade também sofre com falta de clareza. 

Mesmo tendo um Estado diversas opções de modelos pelo qual pode escolher para 

lidar com o legado de violações de direitos humanos, a noção de verdade acabou adquirindo 

um valor próprio. De um ponto de vista prático, é reconhecido que a verdade está na base de 

diferentes abordagens em relação a abusos do passado, seja de persecução penal, investigação, 

compensação ou reabilitação das vítimas.139 Enquanto a busca pela punição dos agressores 

pode até ser considerada negociável dependendo das circunstâncias políticas em que se 

encontra uma sociedade ao fim de um período de conflitos armados ou de um regime de 

exceção, a verdade assumiu a posição de um valor absoluto que não pode ser renunciado sob 

qualquer circunstância.140 

Expressões como “trazer a verdade à tona” ou “apurar os fatos” são recorrentes no 

campo de estudo da justiça de transição e aparentam assumir que a verdade que é referida é 

una, absoluta e objetiva, e que os fatos estão além de qualquer dúvida. A facilidade com a 

qual é proclamada que “a verdade deve ser contada” indica que frequentemente a verdade é 

considerada como certa e fora de disputas, algo que simplesmente precisa ser descoberto e 

tornado público.141 As comissões da verdade muitas vezes endossam essa interpretação, que 

pode ser um tanto quanto paradoxal. Isso porque mesmo sendo reconhecido que existem 

versões conflitantes do passado, parece ser tomado como certo que uma verdade não 

controversa pode ser estabelecida que seja capaz de esclarecer toda a confusão sobre o 

passado.142 

Essa visão costuma ser criticada, por algumas razões. Um primeiro problema apontado 

costuma ser de ordem prática, pois diz respeito à dificuldade de esclarecer acontecimentos 

remotos ocorridos há muito tempo na clandestinidade e de identificar a maioria dos 

responsáveis. Ainda, as principais fontes utilizadas nesse tipo de busca da verdade (arquivos 

estatais e testemunho dos envolvidos) não seriam hábeis para esclarecer causas e 

                                                           
138 A expressão “estabelecimento da verdade” aparece como um dos fins da Comissão no art. 4º, §6º, da Lei 
12.528/11. 
139 PARLEVLIET, Michelle. Considering truth. Dealing with a legacy of gross human rights violations. 
Netherlands Quarterly of Human Rights, 1998, Vol. 16 No. 2, p. 2. Disponível em: 
<http://home.medewerker.uva.nl/m.b.parlevliet/bestanden/NQHRdef98.pdf>. Acesso em: 10 de abril de 2012. 
140 Ibidem, p. 2. 
141 Ibidem, p. 2. 
142 PARLEVLIET, 1998, pp. 4-5. 
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consequências da atuação do Estado em um determinado período histórico, o que prejudica a 

promessa de estabelecer a verdade.143 Já o segundo problema seria de ordem teórica, pois diz 

respeito à impossibilidade de encontrar uma verdade histórica acessível a uma comissão sobre 

um longo período histórico cujos acontecimentos envolveram milhares de pessoas, 

intrincados conflitos políticos e jogos de poder.144 Questões históricas básicas como “por que 

algo aconteceu”, “quem foi responsável” ou “quais eram os gatilhos sociais ou culturais 

ocultos” podem se perder dentro dos limites da Comissão, minando as possíveis explicações 

causais que o estudo do passado levanta. O foco em um evento específico pode alterar por si 

mesmo o terreno histórico, elevando a importância de um único momento de um contexto 

histórico mais amplo a ser explicado.145 

 O fato é que, apesar de sua importância fundamental, a “verdade” é um conceito 

elusivo que desafia definições rígidas e cuja problematização está no centro de controvérsias 

filosóficas.146 Isso se deve, em grande parte, ao fato da análise e explicação do conceito de 

verdade depender de pressupostos fundamentais que pertencem a diferentes áreas 

disciplinares: filosofia da linguagem, teoria do conhecimento, ontologia e lógica sendo as 

mais importantes delas.147 Para ilustrar essa questão, os seguintes pontos podem ser aduzidos 

sobre o conceito da verdade: 

 

(i) A verdade é uma questão social. Ela pode ser gerada por procedimentos ou estruturas 
sociais (sugerindo algo que foi acordado).  

(ii) É algo que pode ser verificado ou ao menos corroborado por provas. 
(iii) Pode consistir numa declaração ou julgamento oficial sobre eventos que ocorreram 

no passado. 
(iv) A verdade implica a obrigação de dizer que o que aconteceu de fato aconteceu (isso 

implica uma ação de boa-fé e toma a forma de uma obrigação de meio, e em vez de 
resultado, da mesma maneira que uma obrigação de investigar adequadamente 
crimes). 

(v) Tal “afirmação” pode tomar várias formas de expressão: visual, sonora, artística, etc. 
(vi) A “verdade” é relativa às necessidades atuais e suas consequências. 

                                                           
143 DIMOULIS, Dimitri. Justiça de transição e função anistiante no Brasil. Hipostasiações indevidas e caminhos 
de responsabilização. In: DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Antonio; SWENSSON JUNIOR, Lauro Joppert 
(eds.). Justiça de transição no Brasil: direito, responsabilização e verdade. São Paulo: Saraiva, 2010, pp. 
100-101. 
144 Ibidem, p. 101. 
145 HUNT, Tristam. Whose Truth? Objective Truth and a Challenge for History. Criminal Law Forum, 15, 
2004, p. 195. 
146 LUNARDI, Soraya Gasparetto; DIMOULIS, Dimitri. A verdade e a justiça constituem finalidades do 
processo judicial?. Revista Sequência, n. 55, dez. 2007, p. 181. Disponível em: 
<http://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15052/13722>. Acesso em: 14 de fevereiro de 2012. 
147 MARTINS, António Manuel. Pluralismo sem consenso – A crítica de Rescher aos pressupostos da teoria 
da acção comunicativa de Habermas. Revista Filosófica de Coimbra, nº 09, 1996, p. 56. Disponível em: 
<http://www.uc.pt/fluc/dfci/publicacoes/pluralismo_sem_consenso>. Acesso em: 09 de outubro de 2012. 
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(vii) Pode haver diferentes descrições de “verdade” ou diferentes “verdades” desde que 

estas sejam verificáveis. (tradução livre) 148
 

 

 É possível encontrar quem defenda a inexistência de um critério de verdade 

satisfatório e consensual e rejeite a aparente necessidade de definir pormenorizadamente o 

termo como um prelúdio para a sua utilização.149 A verdade passa a ser enxergada como um 

conceito fundamental para os seres humanos, mas que não seria “passível de formulação exata 

(pontual) num vocabulário mais claro, básico”.150 Assim, passam a ser mais valorizados os 

propósitos ou funções que a verdade supostamente deve cumprir no contexto de 

enfrentamento das violações de direitos humanos do passado.151 As comissões da verdade 

muitas vezes parecem adotar esse posicionamento. 

Por esse motivo, costuma ser apontado que do exercício da revelação da verdade 

(truth-telling) espera-se geralmente a efetuação de um ou mais dos seguintes objetivos:152 (i) a 

promoção da reconciliação; (ii) a afirmação do Estado de Direito; (iii) a construção de uma 

cultura de direitos humanos, que sirva para educar a população e dissuadir potenciais 

perpetradores; (iv) o fortalecimento da democracia; (v) a reabilitação das vítimas e a 

restauração da sua dignidade; (vi) o estabelecimento de um registro oficial que possa prevenir 

futuras manipulações e distorções do que ocorreu no passado; (vii) a criação de uma 

“memória coletiva” que passe a fundamentar a vida política e social e prover a base para a 

unidade nacional; (viii); a apuração das responsabilidades histórica e política dos envolvidos 

nas violações de direitos humanos. Esta apuração, mesmo não se confundindo com uma 

punição penal, tem um valor simbólico e pode gerar outros efeitos práticos, como por 

exemplo, servir de prova a um processo judicial que busque cassar as aposentadorias dos 

funcionários públicos que participaram como torturadores durante a ditadura. 

Podemos defender que a preocupação central de uma comissão da verdade é com a 

verdade no nível público, já que se espera que a revelação da verdade tenha um impacto na 

sociedade como um todo, e não apenas na esfera particular das vítimas e de seus familiares,153 

                                                           
148 NAQVI, Yasmim. The right to the truth in International Law: fact or fiction?. International Review of 
the Red Cross, volume 88, n. 862, junho de 2006, pp. 253-254. Disponível em: 
<http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_862_naqvi.pdf>. Acesso em: 15 de fevereiro de 2012. 
149 DAVIDSON, Donald. The Folly of Trying to Define Truth. Journal of Philosophy, Vol. XCIII, 1996, nº 6, 
p. 275. 
150 Ibidem, p. 264. 
151 PARLEVLIET, 1998, p. 9. 
152 Certamente outros objetivos também podem ser apontados, motivo pelo qual este rol é meramente 
exemplificativo. 
153 PARLEVLIET, 1998, p. 8. 
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considerados individualmente, pois ultrapassaria os aspectos da perda e da dor pessoal. 

Vejamos então com mais detalhes como as Comissões da Verdade trabalham a questão da 

“verdade”. 

 

 

3.2 Comissões da verdade e o estabelecimento da verdade 

 

 

O fim de um período de regime militar, de um governo repressivo, ou então de uma 

guerra civil faz com que muitos países enfrentem questões de justiça e accountability, nos 

mais diversos contextos políticos. Muitas dessas questões não podem ser satisfatoriamente 

respondidas nas cortes, o que acabou levando à elaboração de abordagens complementares à 

justiça criminal, como a criação das comissões da verdade. 

 As comissões da verdade pretendem, basicamente, investigar o passado a fim de 

responder questões que permanecem sem resposta.154 A ênfase dada à verdade está 

intimamente ligada à natureza de certas violações de direitos humanos que são 

costumeiramente mantidas em segredo ou então negadas, como é o caso das torturas e dos 

desaparecimentos. No contexto de lidar com essas violações, entende-se que a verdade 

geralmente implica não apenas num conhecimento, mas também num reconhecimento: a 

determinação dos fatos sobre o passado, e um reconhecimento público, completo e oficial 

disso.155 

Os dois sentidos são relevantes para os objetivos dessas comissões. Grande parte do 

trabalho de qualquer comissão da verdade implica em descobrir verdades factuais, necessárias 

para ganhar ou confirmar o conhecimento de eventos e circunstâncias particulares, estabelecer 

ou ampliar uma base de dados confiável, testar as muitas alegações em circulação e para 

corroborar as declarações feitas por diferentes partes. Essas ações são necessárias para 

diminuir o sofrimento das vítimas e dos familiares que não sabem exatamente o que ocorreu 

                                                           
154 ROTBERG, Robert I. Truth Commissions and the Provision of Truth, Justice, and Reconciliation. In: 
ROTBERG, Robert I.; THOMPSON, Dennis (eds). Truth v. Justice: The Morality of Truth Commissions. 
Princeton: Princeton University Press, 2000, p. 3. 
155 PARLEVLIET, 1998, p. 3. 
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com seus entes queridos e para definir limites àqueles que por razões políticas gostariam de 

negar a ocorrência das atrocidades cometidas no passado.156 

 Muitas vezes, mesmo quando casos de violações de direitos humanos como a tortura 

são conhecidos, oficialmente eles são categoricamente negados. A insistência dos governos 

em afirmar que muitas das mortes das pessoas detidas ocorreram por causas naturais ou por 

suicídio ainda é comum. Em tais casos, o problema não é tanto de conhecer o ocorrido, mas 

sim de reconhecer a existência das atrocidades cometidas no passado. A recusa em reconhecer 

publicamente o ocorrido, como uma questão política, equivaleria a uma negação da dignidade 

humana e cívica das vítimas.157 O que se busca então é que o reconhecimento transforme em 

conhecimento público o que era do conhecimento privado, passando a ser compartilhado por 

uma população mais ampla, e tendo a sanção oficial do Estado.158 

Alguém poderia argumentar que os processos judiciais também podem cumprir bem 

esse objetivo. Enquanto essa afirmação pode até mostrar-se correta, a questão é que a verdade 

buscada pelas comissões da verdade costuma ir além da verdade judicial e da narrativa 

própria das salas de audiência.159 Esta narrativa é geralmente mais restrita, com foco em um 

único indivíduo ou evento, ou num agrupamento limitado deles. A natureza polarizadora dos 

julgamentos, assim como o uso de uma linguagem que preza conceitos binários (legal ou 

ilegal, certo ou errado, inocente ou culpado, absolvição ou condenação), está preocupada em 

dar uma resposta (o veredicto) à questão legal sobre a inocência ou culpabilidade do 

acusado.160 Esses limites à busca da verdade ficam evidentes no processo penal, que deve ser 

balizado pela observância de uma série de direitos fundamentais e processuais e também pelo 

respeito ao princípio do efeito da coisa julgada, que torna possível que uma decisão 

possivelmente incorreta passe a ser, mesmo assim, firme e obrigatória, além da figura da 

negociação processual, cada vez mais presente no modelo europeu de processo penal, e que 

“aponta para uma fundamentação consensual da verdade processual – e da sanção – ao invés 

                                                           
156 DU TOIT, André. The Moral Foundations of the South African TRC – Truth as Acknowledgment and Justice 
as Recognition. In: ROTBERG, Robert I.; THOMPSON, Dennis (eds). Truth v. Justice: The Morality of 
Truth Commissions. Princeton: Princeton University Press, 2000, pp. 132-133. 
157 DU TOIT, 2000, p. 133. 
158 PARLEVLIET, 1998, p. 3. 
159 AMBOS, Kai. O Marco Jurídico da Justiça de Transição. Trad. por Pablo Rodrigo Alflen da Silva. In: 
AMBOS, Kai; ZILLI, Marcos; MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis; MONTENCONRADO, Fabíola Girão. 
Anistia, Justiça e Impunidade – Reflexões sobre a Justiça de Transição no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 
2010, p. 50. 
160 DALY, Erin; SARKIN, Jeremy. Reconciliation in Divided Societies: Finding Common Ground. 
Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2007, p. 110. 
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de sua fundamentação na teoria da correspondência”.161 Outras questões que podem ser 

percebidas como relacionadas com a questão central dos males praticados - como as causas e 

consequências da violência e a rede mais ampla de responsabilidade, indicadores de uma 

realidade mais complexa – acabam não sendo apreciadas pelos julgamentos.162 Os trabalhos 

de uma comissão da verdade, nesse sentido, são mais propícios a oferecer uma versão 

contextualmente mais rica das informações que o seu relatório final apresenta. 

 Isso não quer dizer que as narrativas dos julgamentos não tenham as suas vantagens. 

As informações apresentadas em um processo judicial passam por padrões probatórios 

normalmente mais rigorosos do que aqueles adotados pelas comissões da verdade, o que 

acaba conferindo à “verdade judicial” uma maior credibilidade. Ainda, a simples lógica do 

“certo” ou “errado” dos julgamentos pode ressoar na consciência do cidadão comum de uma 

maneira que é mais satisfatória e prontamente aceita do que as versões mais complexas da 

verdade descritas nos relatórios finais das comissões.163 

 Independentemente da especificidade dos seus termos de referência, na prática a 

relação existente entre as comissões da verdade e a “verdade” passa por um processo de 

tomada de decisões sobre o que será gravado, investigado e o que será ultimamente 

relatado.164 A definição do mandato da comissão, as escolhas feitas pelos comissionados e até 

mesmo a metodologia empregada influenciarão todos na “verdade” a ser relatada. Nesse 

aspecto, pelo menos, uma comissão da verdade não difere muito de uma operação 

historiográfica comum, já que esta também se caracteriza por ser uma operação de mediação 

que acolhe as tarefas de seleção, filtragem e interpretação dos materiais, feita pelo historiador, 

o que impede que seja alcançado o ideal de reconstituição pura dos fatos.165 

 Em primeiro lugar, as comissões da verdade estão vinculadas ao seu mandato 

específico. Como no caso brasileiro, muitos mandatos são explícitos quanto aos abusos que as 

                                                           
161 SIMON, Jan-Michael. O esclarecimento da verdade sobre graves violações de direitos humanos. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, ano 19, v. 92, set./out. de 2011, pp. 409-410. 
162 A pesquisadora Martha Minow explica que, para os juízes, a história do que aconteceu, recontada pelas 
vítimas e pelos ofensores, e pelas narrativas de eventos distintos, é apenas o subproduto de momentos 
particulares em que as testemunhas estão sendo interrogadas e as provas sobre a responsabilidade de indivíduos 
particulares estão sendo inspecionadas. Ver: MINOW, Martha. Between Vengeance and Forgiveness: Facing 
History After Genocide and Mass Violence. Boston: Beacon Press, 1998, pp. 59-60. 
163 DALY e SARKIN, 2007, p. 111. 
164 HAYNER, 2011, p. 75. 
165 MARTINS, Rui Cunha; MENDES, Francisco Azevedo. História, Memória e Justiça Transicional – 
Formulações Críticas. In: Revista Anistia Política e Justiça de Transição. Brasília: Ministério da Justiça, n.º 05 
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comissões devem investigar e documentar.166 Eles são geralmente criados por decreto 

presidencial ou legislação nacional e podem definir os poderes de uma comissão (limitando 

ou fortalecendo o seu alcance investigativo) e a linha do tempo, assunto e dimensão 

geográfica da investigação, definindo, portanto, a verdade que será documentada.167 

 Além das limitações explícitas no mandato de uma comissão, também deve ser levada 

em conta a possibilidade dos próprios membros imporem restrições sobre o que será 

investigado ou relatado pela comissão.168 Graças às limitações de tempo, recursos ou pessoal, 

ou então por apenas possuir informações insuficientes ou não confiáveis, ou mesmo em 

resposta a pressões políticas, os comissionados podem tomar a decisão de evitar 

completamente certos tópicos ou de omitir certas informações do seu relatório final.169 O 

sucesso do trabalho da comissão pode ser afetado por quais fatos são considerados relevantes 

para coleta e por quais tipos de eventos são deixados de fora desses esforços.170 Ainda, se a 

comissão for dividida em diversos grupos trabalhando independentemente, mas com 

mandatos idênticos, cada um deles pode acabar implementando esse mandato de uma maneira 

ligeiramente diferente. Um grupo pode, por exemplo, acabar priorizando a investigação de 

certo tipo de violação de direitos humanos, ou então priorizar um dos meios para execução 

dos objetivos do mandato, como a realização de audiências públicas, gerando resultados 

diferentes. 

 Outra questão importante reside na decisão de abordar ou não o papel de atores 

internacionais em conflitos e abusos políticos do passado e, em caso positivo, como fazê-lo. É 

sabido que ao redor do mundo (e no caso da América Latina não é diferente) atores 

internacionais ajudaram a financiar, armar, treinar, ou então auxiliar governos e outras forças 

que eram conhecidas por serem extremamente abusivas. O papel desempenhado por entidades 

estrangeiras em apoiar tais governos ou grupos armados constitui uma peça importante para 

entender o passado, sendo do interesse de uma comissão investigar ou ao menos reconhecer 

                                                           
166 O art. 3º, inciso I, da Lei nº 12.528 explicita que a Comissão Nacional da Verdade deve “promover o 
esclarecimento circunstanciado dos casos de torturas, mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres 
e sua autoria, ainda que ocorridos no exterior”. 
167 HAYNER, 2011, p. 75. 
168 Como já referido anteriormente, a Comissão Nacional da Verdade divulgou o seu Plano de Trabalho, divindo 
a sua Subcomissão de pesquisa em diversos grupos temáticos. Disponível em: <http://www.cnv.gov.br/sobre-a-
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169 HAYNER, 2011, p. 76. 
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formalmente este papel internacional em seu relatório final.171 No caso brasileiro, a Comissão 

Nacional da Verdade dará uma atenção especial à Operação Condor, que foi a articulação 

entre os aparelhos repressores de Brasil, Argentina, Uruguai e Chile para repressão e 

extermínio de militantes políticos. Também dará uma atenção especial à participação do 

Brasil em redes de espionagem sobre os exilados brasileiros e sobre os que retornavam ao 

país.172 

Além do mandato dado a uma comissão, a metodologia empregada na coleta e análise 

das informações também influenciará o relatório final. O sistema de gestão de informações 

que uma comissão usa para coletar, organizar e avaliar a ampla gama de informações que 

podem estar disponíveis a ela, como os milhares ou dezenas de milhares de testemunhos de 

vítimas e testemunhas, irá afetar o tipo e a quantidade de verdade que será documentada. A 

coleta de informações e a maneira como elas são codificadas podem, portanto, ter um efeito 

limitador em como a informação é reunida e como a verdade final é contada, podendo resultar 

num relatório final incompleto ou parcial.173 

Finalmente, alguns historiadores e juristas questionam a ideia de estabelecer uma 

única “verdade oficial” por meio de comissões da verdade, inclusive defendendo que qualquer 

regime que mobilize essa ideia acaba ele mesmo adotando um perfil ditatorial174 e violando o 

imperativo da neutralidade estatal diante de crenças e posições dos indivíduos.175 Ainda, 

apontam que a ideia de que uma comissão conseguiria trabalhar com uma única verdade tem-

se mostrado falsa.176 Ao contrário, nós podemos mais proveitosamente pensar em diversas 

verdades. Na África do Sul, por exemplo, a complexidade desse conceito fez com que a sua 

Comissão de Verdade e Reconciliação reconhecesse quatro noções de verdade que guiaram 

seus trabalhos: verdade factual ou forense, verdade narrativa, verdade social, e verdade 

curativa e restaurativa.177 

                                                           
171 HAYNER, 2011, pp. 78-79. 
172 STÄHELIN, Maycon. “Operação Condor vai receber uma enorme atenção”, diz membro da Comissão da 
Verdade brasileira. Opera Mundi, Brasília, 23 de setembro de 2012. Disponível em: 
<http://operamundi.uol.com.br/conteudo/entrevistas/24373/operacao+condor+vai+receber+uma+enorme+atenca
o+diz+membro+da+comissao+da+verdade+brasileira.shtml>. Acesso em: 10 de outubro de 2012. 
173 HAYNER, 2011, p. 80. 
174 MARTINS e MENDES, 2012, p. 214. 
175 SABADELL e DIMOULIS, 2011, p. 89. 
176 BORER, 2006, p. 21. 
177 Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report, 1998, Volume 1, Chapter 5, pp. 110-114. 
Disponível em: <http://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/Volume%201.pdf>. Acesso em: 02 de fevereiro 
de 2012. 
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Nem todas as comissões da verdade trabalharam com essas quatro diferentes noções 

de verdade. Todavia, se tomarmos essas noções identificadas pela Comissão da Verdade e 

Reconciliação da África do Sul como parâmetro para os trabalhos da CNV, possivelmente 

teremos a seguinte situação: uma maior ênfase será dada à verdade factual ou forense, mas a 

comissão também trabalhará, em maior ou menor grau, com as outras noções de verdade. 

Senão, vejamos. 

 O relatório da comissão sul-africana entendeu que a verdade factual ou forense se 

preocupa, basicamente, com o exame de dois aspectos essenciais. O primeiro deles diz 

respeito a fazer descobertas sobre circunstâncias particulares e sobre pessoas específicas. Em 

outras palavras, questiona o que aconteceu a quem, onde, quando e como, e quem estava 

envolvido. Essas questões estão evidentes no mandato da CNV, que define como alguns de 

seus objetivos o esclarecimento dos fatos quanto aos casos de graves violações de direitos 

humanos, em especial dos casos de torturas, mortes, desaparecimentos forçados e ocultação 

de cadáveres, para os quais a comissão tem o poder de designar as autorias, e identificar as 

estruturas, locais e instituições relacionadas a esses crimes. Para cumprir com esse aspecto do 

mandato, a CNV terá que adotar uma extensa política de verificação e corroboração tanto dos 

testemunhos, informações, dados e documentos que lhe forem encaminhados 

voluntariamente, quanto daqueles requisitados de órgãos e entidades do poder público, e 

daqueles obtidos das pessoas convocadas para depor. 

 O segundo aspecto da verdade factual diz respeito às descobertas quanto aos 

contextos, causas e padrões de violação dos direitos humanos. Quanto a esse ponto, também 

está explícito no mandato da CNV o objetivo de esclarecer as circunstâncias relacionadas à 

prática das violações de direitos humanos investigadas. Ainda, o seu Plano de Trabalho 

designou um Grupo de Trabalho específico para tratar dos antecedentes, contexto e razões do 

golpe militar. Para fazer isso, a CNV terá que analisar, interpretar e tirar inferências a partir 

das informações que reunir. 

 A realização das audiências públicas e a abertura dada ao cidadão para prestar 

informações se ele tiver interesse em esclarecer situação de fato revelada ou declarada pela 

CNV178 constroem um ambiente propício para que as pessoas possam contar as suas histórias 

(ou de seus familiares) com as suas próprias palavras, o que auxilia a criação de uma verdade 

                                                           
178 Art. 4º, §6º, da Lei 12.528/2011: “Qualquer cidadão que demonstre interesse em esclarecer situação de fato 
revelada ou declarada pela Comissão terá a prerrogativa de solicitar ou prestar informações para fins de 
estabelecimento a verdade”. 
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narrativa. Como a comissão acaba lidando com as histórias e percepções das pessoas, ela 

busca utilizar todo esse conjunto para recuperar partes da memória nacional que tem sido 

oficialmente ignorada, mesmo sendo impossível capturar os detalhes e a complexidade de 

tudo isso em um relatório. Cabe à comissão tentar capturar do testemunho das vítimas parte 

da riqueza dos relatos individuais que lhe são apresentados. 

 Já a verdade social foi considerada pela comissão da verdade sul-africana como aquela 

em que pode ser encontrada uma ligação mais próxima entre os seus objetivos e o próprio 

processo empregado pela Comissão. Esse tipo de verdade resulta da experiência que é 

estabelecida por meio da interação, discussão e debate. A meta da comissão era tentar 

transcender as divisões do passado ao ouvir com cuidado os complexos motivos e 

perspectivas de todos os envolvidos, num ambiente em que todas as possíveis visões 

pudessem ser consideradas e pesadas, umas contra as outras. Para tanto, foram convidadas a 

participar do processo as pessoas dos mais variados setores, como comunidades de fé, 

organizações não governamentais, forças armadas e partidos políticos. O público se envolveu 

por meio da realização de audiências públicas e pela cobertura da mídia. 

 A comissão sul-africana construiu um modelo que prezou muito o processo pelo qual a 

verdade deveria ser alcançada, e não apenas os resultados e as descobertas das investigações. 

O processo de estabelecimento da verdade deveria incorporar o diálogo e respeito como um 

meio de promover a transparência, democracia e participação na sociedade, formando uma 

base de afirmação da dignidade e integridade humana. 

 Por fim, temos a verdade curativa (healing truth) e a verdade restaurativa. A primeira 

coloca os fatos e o que eles significam dentro do contexto dos relacionamentos humanos – 

tanto entre cidadãos como entre o Estado e seus cidadãos. Isso se dá quando o mandato requer 

que uma comissão olhe para trás, ao passado, e para frente, ao futuro. Nesse sentido, ela 

deveria ajudar a estabelecer a verdade que iria contribuir à reparação do dano infligido no 

passado e contribuir para a prevenção da recorrência dos graves abusos no futuro. A comissão 

sul-africana considerou que não era suficiente simplesmente determinar o que tinha 

acontecido. Os seus membros entenderam que a verdade como uma informação factual, 

objetiva, não poderia ser divorciada da maneira como essa informação é adquirida, nem pode 

essa informação ser separada dos propósitos que ela deve servir. A Comissão Nacional da 

Verdade também irá lidar com essa questão, uma vez que um dos seus objetivos é exatamente 

o de “recomendar a adoção de medidas e políticas públicas para prevenir violação de direitos 

humanos e assegurar a sua não repetição” (art. 3º, inciso VI). 
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É nesse contexto que a comissão da verdade sul-africana enfatizou o papel do 

reconhecimento. O reconhecimento, já mencionado anteriormente, se refere a colocar uma 

informação que é (ou que se torna) conhecida num registro público, nacional. Passa-se a não 

dar importância exclusiva ao real conhecimento sobre as violações de direitos humanos do 

passado; normalmente, os fatos básicos sobre o que aconteceu já são conhecidos, ao menos 

por aqueles que foram afetados. O que é crítico é que esses fatos sejam reconhecidos publica e 

completamente. O reconhecimento é visto como uma afirmação de que a dor de uma pessoa é 

real e merecedora de atenção. É, portanto, considerado central para a restauração da dignidade 

das vítimas (por isso a denominação verdade restaurativa). 

Quanto às críticas apresentadas pouco antes, temos que concordar com algumas delas. 

A Lei que cria a Comissão Nacional da Verdade no Brasil claramente estabelece que um dos 

objetivos de tal comissão é o de promover a “reconstrução da história dos casos de graves 

violações de direitos humanos”.179 Isso inclui revelar os amplos padrões dos eventos, 

demonstrando as atrocidades que aconteceram, o contexto, as razões e as forças responsáveis. 

Que é impossível para qualquer comissão conseguir detalhar completamente a extensão e os 

efeitos dos abusos generalizados que ocorreram durante muitos anos, ou, quando muito, 

investigar cada caso que lhe for trazido no curto período de tempo que possui para concluir os 

seus trabalhos,180 é percepção que se colhe sem esforço. 

O importante é que, com todas as dificuldades e limitações inerentes ao 

funcionamento de uma comissão, mesmo uma verdade limitada é válida, na condição de ter 

sido obtida imparcialmente e sem esconder deliberadamente qualquer aspecto significativo.181 

Com mais cuidado, pode contribuir para um entendimento muito mais amplo de como as 

pessoas e o país como um todo foram afetados, e quais fatores contribuíram para a 

violência.182 

                                                           
179 Artigo 3º, inciso VII, da Lei nº 12.528, de 18 de novembro de 2011. 
180 HAYNER, 2011, p. 84. 
181 MÉNDEZ, Juan. The Human Right to Truth. In: BORER, Tristan Anne (ed.). Telling the truths: truth 
telling and peace building in post-conflict societies. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2006, p. 
126. 
182 Seguindo também essa linha, Celso Lafer acredita que a função principal da Comissão Nacional da Verdade é 
impedir o esquecimento por apagamento de rastros da violação de direitos humanos, devendo buscar com 
objetividade e imparcialidade “a verdade factual dos fatos e eventos, que é a verdade da política”, e indicando 
quais são as péssimas consequências, para a vida política democrática, de um “criptopoder” que esconde, pelo 
sigilo, o emprego da violência e as violações de direitos humanos que cometeu. Vide: LAFER, Celso. Sobre a 
Comissão da Verdade. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 de maio de 2012. Disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,sobre-a-comissao--da-verdade-,875349,0.htm>. Acesso em: 08 de 
agosto de 2012. 
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 É necessário reconhecer também que não é possível a fixação de uma verdade una 

sobre o passado, e que uma democracia madura não necessita de uma “história oficial” nas 

mãos de seu governo, situação esta mais comum em regimes de exceção ou com perfil 

ditatorial. Todavia, acreditamos haver um exagero na posição que defende ser a Comissão 

Nacional da Verdade um veículo de imposição de uma história oficial que “contraria o 

princípio democrático que tem como componente central o pluralismo e a tolerância”.183 A 

acepção de “estabelecimento da verdade” que este estudo entende ser mais correta trabalha 

sim a favor desse princípio democrático, e não contra ele. 

Em primeiro lugar, quando da utilização do termo “verdade”, o que se busca é afirmar 

a necessidade de ampliar o máximo possível o conhecimento dos fatos, e não afirmar a 

inexistência de divergência quanto a eles. Engana-se quem pensa que o Estado, quando decide 

não investigar o passado, está assumindo uma posição de neutralidade fundamental para que 

não seja defendida uma verdade histórica que atuará em prejuízo de outras crenças, opiniões e 

práticas sociais. Ao assumir essa postura, ele apenas fortalece a sobrevivência de toda a 

“verdade” fabricada e manipulada pelo regime da ditadura para sustentar a repressão, que 

continua a ser mantida como se fato fosse.184 Esta versão dos acontecimentos acaba tornando-

se, de certa maneira, a versão “oficial” defendida pelo Estado, uma vez que ele é o detentor 

dos arquivos públicos e de outras “fontes da verdade” que, se passadas pelo escrutínio 

público, poderiam mudar a versão dos fatos. 

No caso brasileiro, com a negação às pessoas do conhecimento do passado por via dos 

arquivos estatais e testemunhos, ainda permanecem vivas como “versões oficiais” as teses de 

que o golpe militar foi fruto de clamor popular que exigia a deposição do ex-presidente João 

Goulart, de que o golpe foi necessário para impedir a tentativa comunista de conquistar o 

Brasil, de que a transição para a democracia foi fruto de um “pacto” e de que a ditadura no 

Brasil não foi dura,185 não cabendo falar em graves atrocidades e abusos cometidos pelo 

Estado.186 Isso sem contar a semântica autoritária que classifica como terroristas aqueles que 

pegaram em armas contra a ditadura. 

O trabalho da comissão pode e deve ser encarado como uma oportunidade para fazer 

uma releitura de todo tipo de discurso que fundamentou o uso do poder durante a ditadura, 

                                                           
183 SABADELL e DIMOULIS, 2011, p. 89. 
184 TORELLY, 2010, p. 241. 
185 Exemplo do editorial “Limites a Chávez” do jornal Folha de S. Paulo, de 17 de fevereiro de 2009, que 
caracterizou a ditadura militar brasileira como uma “ditabranda”. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1702200901.htm>. Acesso em: 10 de outubro de 2012. 
186 ABRÃO et alii, 2009, p. 128. 
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buscando legitimar o uso da força e da violência. No mínimo, as pessoas poderão passar a 

questionar a veracidade de determinadas afirmações nunca antes contestadas. Foi isso o que 

aconteceu na Argentina, onde ideais politicamente vinculados como os que definiam o regime 

de exceção como um mal necessário para o combate ao terrorismo foram afastados por uma 

argumentação que não se encontra “prescrita em nenhum texto legal, mas sim é produto de 

uma leitura interpretativa e política que superou um senso comum autoritário instalado no 

campo simbólico social e classificou o conjunto de atos tidos em nome do Estado como 

bárbaros”.187 

O que se defende, portanto, é que a sociedade também tenha a oportunidade de 

construir discursos que disputem democraticamente a hegemonia narrativa da versão oficial 

sobre o passado. A versão monopolística do antigo regime deve parar de sufocar as versões 

alternativas, passando a dividir o espaço público com a pluralidade de discursos sociais que 

competem com ela. Sintetizando, o trabalho da CNV não é o de encerrar o debate histórico, 

mas sim de fomentá-lo. A sociedade merece ter o total conhecimento dos fatos ocorridos no 

passado, mesmo que sob diferentes versões, para que ela própria possa conformar ou não uma 

nova “narrativa oficial”. 

 

 

3.3 Poderes da Comissão Nacional da Verdade e seus efeitos 

 

 

A escolha da via legislativa para a criação da Comissão Nacional da Verdade tem um 

significado, pois buscou trazer maior autoridade e credibilidade à Comissão. A lei que criou a 

CNV fez com que esta passasse a ter individualidade jurídica, marcando o círculo das 

atribuições e competências que a integra. Como a comissão não foi criada por normas 

administrativas de caráter interno, ela não pode ser extinta livremente pela Administração. A 

edição dessa lei também foi capaz de conferir uma maior gama de instrumentos de atuação 

para a comissão, algo que teria sido mais difícil de ser realizado se ela tivesse sido criada por 

um decreto presidencial. 

 Pela leitura do seu ato de criação (Lei 12.528/2011), espera-se muito da divulgação 

dos resultados das investigações por meio do relatório circunstanciado, sendo que a 

                                                           
187 TORELLY, 2010, p. 43. 



49 

 

importância do mesmo reside no seu caráter de oficialidade, algo que as listas de mortos e 

desaparecidos produzidas pela sociedade civil não possuem. A Comissão Nacional da 

Verdade foi criada no âmbito da Casa Civil da Presidência da República e as suas atividades 

não possuem caráter jurisdicional ou persecutório (art. 4º, §4º), ou seja, os atos da comissão 

não são, de maneira alguma, atos judiciais. 

 Para que possa realizar os seus trabalhos de buscar a verdade, a CNV confia 

principalmente em três poderes. O primeiro deles é o poder que a comissão tem de convocar 

qualquer cidadão ou cidadã brasileira para depor (art. 4º, III). O segundo é o poder de 

requisitar e ter acesso a quaisquer dados, informações e documentos que julgarem relevantes 

(art. 4º, II). O terceiro é o poder de designar como autores de alguns dos crimes que estão 

elencados na lei (ocultação de cadáveres, desaparecimentos forçados, mortes e torturas) os 

agentes do Estado responsáveis por esses atos (art. 3º, II). 

 De um modo geral, podemos encontrar no texto constitucional referências quanto à 

atribuição de poderes investigatórios a alguns órgãos e instituições, os três principais sendo a 

polícia judiciária (art. 144), o Ministério Público (art. 129) e as Comissões Parlamentares de 

Inquérito (art. 58, §3º). Não é este o espaço para discutir o mérito da complexa controvérsia 

sobre a legitimidade do Ministério Público em poder realizar diretamente investigações na 

seara criminal, ou se as investigações quanto à prática de qualquer infração penal e sua autoria 

seriam de exclusividade da Polícia.188 No momento, o que importa é destacar que o objetivo 

primordial desses poderes de investigação é o de permitir a realização de atividades de coleta 

direta de elementos de convicção para que o promotor possa elaborar a sua opinio delicti, 

necessária para a propositura da ação penal. 

A Comissão Nacional da Verdade apresenta, portanto, algumas peculiaridades quanto 

a esse assunto. Primeiro, ela é um órgão criado no âmbito do Poder Executivo, legalmente 

dotada de poderes investigatórios, os quais se assemelham àqueles pertencentes a cada uma 

das instituições mencionadas anteriormente. Seria até mesmo incoerente pensar em uma 

                                                           
188 O Plenário do Supremo Tribunal Federal ainda não tomou uma decisão quanto à possibilidade ou não de o 
Ministério Público realizar investigações. A matéria está sendo julgada no Recurso Extraordinário 593727, que 
teve repercussão geral reconhecida. Com votos de seis ministros, quatro a favor (ministros Gilmar Mendes, 
Celso de Mello, Carlos Ayres Britto e Joaquim Barbosa) e dois contra (relator Cezar Peluso e o ministro Ricardo 
Lewandowski) o reconhecimento da prerrogativa do Ministério Público, foi feito um pedido de vista pelo 
ministro Luiz Fux, que suspendeu a análise pelo Plenário no dia 27.06.2012. Vide: Supremo Tribunal Federal. 
Pedido de vista suspende julgamento sobre poder de investigação do MP. Notícias do STF, 27 de junho de 2012. 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=210903>. Acesso em: 18 
de setembro de 2012. Ver também: TAVARES, André Ramos. A missão institucional de investigar. Jornal 
Carta Forense, 02 de agosto de 2012. Disponível em: <http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/a-
missao-institucional-de-investigar/9101>. Acesso em: 18 de setembro de 2012. 
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comissão da verdade destituída da capacidade de requerer documentos ou tomar depoimentos, 

por exemplo, o que poderia caracterizá-la como inócua e sem finalidade. Pode-se dizer que a 

CNV possui poderes semelhantes àqueles do Ministério Público Federal ao realizar 

investigações na seara cível,189 o que pode ser facilmente comprovado se compararmos o art. 

4º da Lei 12.528/11 com o artigo 8º da Lei Complementar 75/93 (Estatuto do Ministério 

Público da União)190 e também com o artigo 26 da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do 

Ministério Público),191 os quais, dentre outros, encarnam os poderes investigatórios do 

Ministério Público, cumprindo a cláusula de abertura inscrita no art. 129, inciso IX, da 

Constituição Federal, que faculta ao legislador atribuir ao Ministério Público “outras funções 

que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade”.192 

 A semelhança com a polícia está no fato da CNV possuir poderes de investigação que 

muito se assemelham àqueles necessários para a condução dos inquéritos policias, para que 

sejam esclarecidas, por exemplo, as circunstâncias, os locais, as estruturas e as instituições 

relacionadas à prática de violações de direitos humanos como casos de tortura, mortes e 

desaparecimentos forçados, além de sua autoria. Também, o seu relatório final, assim como 

acontece com os inquéritos policial e civil, não aventa juízos conclusivos. No entanto, a CNV 

difere desses órgãos uma vez que, não tendo natureza persecutória, as investigações não têm 

                                                           
189 GONZÁLEZ, 2012, p. 2. 
190 Art. 8º Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, nos procedimentos de sua 
competência: 
I - notificar testemunhas e requisitar sua condução coercitiva, no caso de ausência injustificada; 
II - requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da Administração Pública direta ou 
indireta; 
III - requisitar da Administração Pública serviços temporários de seus servidores e meios materiais necessários 
para a realização de atividades específicas; 
IV - requisitar informações e documentos a entidades privadas; 
V - realizar inspeções e diligências investigatórias; 
VI - ter livre acesso a qualquer local público ou privado, respeitadas as normas constitucionais pertinentes à 
inviolabilidade do domicílio; 
VII - expedir notificações e intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar; 
VIII - ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância 
pública; 
IX - requisitar o auxílio de força policial. 
191 Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá: 
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los: 
a) expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento 
injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas 
previstas em lei; 
b) requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem 
como dos órgãos e entidades da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
c) promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a 
alínea anterior; 
192 STRECK, Lenio Luiz; FELDENS, Luciano. Crime e constituição: a legitimidade da função investigatória 
do Ministério Público. Rio de Janeiro: Forense, 2006, pp. 15-16. 
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como objetivo explícito a produção dos elementos necessários para a propositura da ação 

penal. 

 Em segundo lugar, ela também possui certas características que a aproximam das 

Comissões Parlamentares de Inquérito, como o fato de ser uma comissão oficial para 

apuração de fatos determinados, durante período certo de tempo. Produzirá um relatório final 

que retrate os rumos e as conclusões dessas investigações, realizadas mediante utilização de 

poderes correspondentes. Assim como os inquéritos parlamentares, o relatório a ser produzido 

pela CNV também difere do processo judicial, uma vez que não visa a determinar a 

responsabilidade jurídica (civil, penal ou administrativa),193 realizando muito mais uma tarefa 

de produzir informação para a sociedade. Os tribunais certamente detêm o monopólio da 

condenação ou da absolvição pela prática de crimes ou ilícitos civis, mas não há previsão 

constitucional de monopólio da investigação dos fatos que indicam um crime ou indicam uma 

ilicitude civil.194 

 Apesar de não derivar os seus poderes de investigação de uma previsão constitucional 

explícita, a Comissão Nacional da Verdade tem um forte respaldo constitucional por se tratar 

de um mecanismo que visa a dar cumprimento a uma sentença de um tribunal internacional de 

direitos humanos, neste caso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Este entendimento 

tem respaldo numa convergência entre o art. 7º do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, segundo o qual “o Brasil propugnará pela formação de um tribunal internacional 

dos direitos humanos”, e os arts. 4º, inciso II, e 5º, § 2º, da Constituição Federal, segundo os 

quais a República Federativa do Brasil é regida, em suas relações internacionais, pelo 

princípio da prevalência dos direitos humanos, e está obrigada a respeitar os direitos e 

garantias previstos nos tratados internacionais dos quais seja parte. 

Fazendo uma leitura preliminar, os atos da comissão que concretizam esses poderes 

aparentam ter a natureza de atos administrativos. Entre nós, assim como em muitos outros 

países, não há uma definição legal de ato administrativo. Sendo assim, muitas são as 

definições doutrinárias (cada autor apresenta a sua, presumivelmente a mais completa), 

havendo divergências com relação à quantidade de elementos que compõem esses atos, assim 

                                                           
193 LAMY, Marcelo. Doutrina Judicial Vinculante sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito – CPIs. 
Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 14, jul./dez. 2009, p. 87. Disponível em: 
<http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-14/RBDC-14-063-Artigo_Marcelo_Lamy_%28CPI%29.pdf>. Acesso 
em: 14 de set. de 2012. 
194 Ibidem. 
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como em relação ao critério seletivo.195 Isso torna ainda mais difícil a tarefa de definir se os 

atos da Comissão Nacional da Verdade se encaixam ou não nesta categoria. Mesmo assim, 

alguns traços são considerados indispensáveis para tal conceituação: manifestação da vontade 

do Estado, por agente público no exercício de suas funções, expedido em matéria 

administrativa, para a produção de efeitos jurídicos em relação ao serviço público ou ao 

interesse público.196 No conceito de ato administrativo, em sentido amplo, estão contidas as 

seguintes características: 

 

a) Trata-se de declaração jurídica, ou seja, de manifestação que produz efeitos de direito, 
como sejam: certificar, criar, extinguir, transferir, declarar ou de qualquer modo 
modificar direitos ou obrigações; 

b) Provém do Estado, ou de quem esteja investido em prerrogativas estatais; 
c) É exercida no uso de prerrogativas públicas, portanto, de autoridade, sob regência do 

Direito Público. Nisto se aparta dos atos de Direito Privado; 
d) Consiste em providências jurídicas complementares da lei ou excepcionalmente da 

própria Constituição, sendo aí estritamente vinculadas, a título de lhes dar 
cumprimento. Com isto diferencia-se o ato administrativo da lei. É que os atos 
administrativos são infralegais e nas excepcionalíssimas hipóteses em que se possa 
acudir algum caso atípico de ato administrativo imediatamente infraconstitucional 
(por já estar inteiramente descrito na Constituição um comportamento que a 
Administração deva obrigatoriamente tomar mesmo à falta de lei sucessiva) a 
providência jurídica da Administração será, em tal caso, ao contrário da lei, 
plenamente vinculada; 

e) Sujeita-se a exame de legitimidade por órgão jurisdicional. Vale dizer, não possui 
definitividade perante o Direito, uma vez que pode ser infirmada por força de decisão 
emitida pelo Poder estatal que disponha de competência jurisdicional: entre nós, o 
Poder Judiciário. Com isto diferencia-se o ato administrativo da sentença.197 

 

Levando em consideração essas características, trabalharemos com o conceito de ato 

administrativo que o define como uma declaração do Estado ou de quem o represente, que 

produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime jurídico de direito 

público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário.198 

 Como um meio de facilitar o estudo dos atos administrativos, eles costumam ser 

decompostos em “aspectos”,199 muitas vezes chamados de “elementos” ou “requisitos”. 

Apesar de não haver uma concordância total entre os autores quanto à identificação e o 

                                                           
195 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 29ª Ed. São Paulo: Malheiros, 
2012, p. 380. 
196 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. 5ª Ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 
475. 
197 MELLO, 2012, pp. 389-390. 
198 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 196. 
199 Falar em aspectos do ato administrativo é considerado mais apropriado para deixar claro que cada ato 
administrativo apresenta diversas facetas, as quais estão ligadas entre si de modo indissociável. Nesse sentido, 
vide: JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 2ª Ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006, 
p. 200. 
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número de aspectos, os habitualmente referidos são os seguintes: sujeito, forma, objeto, 

motivo e finalidade.200 Resumidamente, sujeito é o autor do ato, ou seja, aquele legalmente 

competente para a sua prática; forma pode ser entendida tanto como a exteriorização do ato, 

como todas as formalidades que devem ser observadas no procedimento administrativo; 

objeto é o efeito jurídico imediato que o ato produz; motivo é o pressuposto de fato e de 

direito que serve de fundamento ao ato; finalidade é o resultado que a Administração quer 

alcançar com a prática do ato.201 

Por essa definição, todos os atos que podem ser praticados pela Comissão da Verdade, 

dispostos no art. 4º da Lei 12.528/2011, são capazes de apresentar esses aspectos.202 

Tomemos então como exemplo o ato de convocação de pessoas para entrevistas ou para 

prestar testemunho (art. 4º, III). Como sujeito, a Comissão Nacional da Verdade é pessoa 

jurídica capaz e competente para realizar o ato de convocação dessas pessoas. A forma do ato 

é o seu revestimento exterior, o modo pelo qual ele aparece e revela a sua existência. Neste 

caso, a prática da convocação não requer a observância de uma forma determinada, pois a lei 

não exige uma. Isso não quer dizer que esse ato não tem forma, uma vez que “o Direito não se 

ocupa de pensamentos ou intenções enquanto não traduzidos exteriormente”.203 O motivo é a 

identificação de pessoas que possam guardar qualquer relação com os fatos e circunstâncias 

examinados pela comissão. A finalidade da convocação, entendida como o objetivo inerente à 

categoria do ato, é a de possibilitar a realização de entrevistas ou tomadas de testemunho 

dessas pessoas, que podem auxiliar na elucidação dos fatos e circunstâncias investigadas. 

Alguma dificuldade pode surgir quando buscamos identificar o objeto do ato de 

convocação. Segundo a definição aqui adotada, o ato administrativo “só existe quando produz 

                                                           
200 MELLO, 2012, p. 395; DI PIETRO, 2010, p. 202. 
201 DI PIETRO, 2010, pp. 203-211 passim. 
202 Art. 4o Para execução dos objetivos previstos no art. 3o, a Comissão Nacional da Verdade poderá: 
I - receber testemunhos, informações, dados e documentos que lhe forem encaminhados voluntariamente, 
assegurada a não identificação do detentor ou depoente, quando solicitada; 
II - requisitar informações, dados e documentos de órgãos e entidades do poder público, ainda que classificados 
em qualquer grau de sigilo; 
III - convocar, para entrevistas ou testemunho, pessoas que possam guardar qualquer relação com os fatos e 
circunstâncias examinados; 
IV - determinar a realização de perícias e diligências para coleta ou recuperação de informações, documentos e 
dados; 
V - promover audiências públicas; 
VI - requisitar proteção aos órgãos públicos para qualquer pessoa que se encontre em situação de ameaça em 
razão de sua colaboração com a Comissão Nacional da Verdade; 
VII - promover parcerias com órgãos e entidades, públicos ou privados, nacionais ou internacionais, para o 
intercâmbio de informações, dados e documentos; e 
VIII - requisitar o auxílio de entidades e órgãos públicos. 
203 MELLO, 2012, p. 398. 
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efeito jurídico, ou seja, quando, em decorrência dele, nasce, extingue-se, transforma-se um 

determinado direito”.204 O objeto do ato é exatamente o efeito jurídico. Isso levanta as 

seguintes indagações: a convocação produz efeitos jurídicos imediatos? Estão obrigadas a 

comparecer perante a Comissão as pessoas que forem por ela convocadas? E se elas não o 

fizerem, há alguma sanção para essa escolha? 

Não seria exagero dizer que é possível a apresentação de duas diferentes respostas a 

esses questionamentos. A primeira delas, e que parece ser a mais acertada, é defendida pelos 

membros da Comissão Nacional da Verdade. O primeiro coordenador da CNV, Gilson Dipp, 

deu indícios de adotar um posicionamento segundo o qual todos estão obrigados a comparecer 

perante a comissão, quando convocados. No encontro realizado no dia 11.06.2012 com os 

familiares dos mortos e desaparecidos políticos, em São Paulo, ele afirmou que a comissão irá 

ouvir todos os envolvidos e principalmente os que possam deter informações. Também 

afirmou que as testemunhas não serão convidadas, mas convocadas a depor: “A lei fala em 

convocação. E a convocação é mais que um convite. É uma convocação a que não se pode 

furtar a depor”.205 Ainda, ao defender um trabalho de "complementaridade" entre a comissão 

nacional e as comissões que estão sendo criadas nos estados, tem defendido que a Comissão 

Nacional da Verdade tem o poder de convocar as pessoas que se neguem a prestar 

informações aos comitês estaduais. "Aquilo que seja vedado às comissões estaduais, nós 

podemos, isso sim, requisitar. As pessoas que não quiserem colaborar, nós podemos 

convocar", afirmou.206 

Em outra ocasião, durante a realização de audiência pública com a sociedade civil no 

Rio de Janeiro, Dipp afirmou que se alguém não atender à convocação da Comissão da 

Verdade para depor, o Ministério Público Federal poderá ser acionado para responsabilizar a 

pessoa por crime de desobediência (art. 330 do Código Penal).207 José Carlos Dias e Paulo 

Sérgio Pinheiro também se manifestaram defendendo esse posicionamento, afirmando que os 

cidadãos convocados estão obrigados a comparecer e, se não o fizerem, serão denunciados ao 

                                                           
204 DI PIETRO, 2010, p. 206. 
205 FARAH, Tatiana. Comissão da Verdade diz a famílias como será apuração de crimes. O Globo, Rio de 
Janeiro, 11 de junho de 2012. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/pais/comissao-da-verdade-diz-familias-
como-sera-apuracao-de-crimes-5171309>. Acesso em: 12 de setembro de 2012. 
206 MENDES, Priscila. Comissão da Verdade deve ajudar estados a obter papéis da ditadura. G1, Brasília, 30 de 
julho de 2012. Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2012/07/comissao-da-verdade-vai-ajudar-
estados-obter-papeis-da-ditadura.html>. Acesso em: 12 de setembro de 2012. 
207 BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Para Comissão da Verdade, repressão foi política de Estado. 
Brasília, Assessoria de Comunicação, 13 de agosto de 2012. Disponível em: 
<http://www.cnv.gov.br/noticias/13-08-12-2013-para-comissao-da-verdade-repressao-foi-politica-de-estado/>. 
Acesso em: 12 de setembro de 2012. 
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Ministério Público para a abertura de um inquérito.208 Desse modo, se adotado esse 

posicionamento, o ato de convocação criaria obrigações jurídicas para todos os convocados, 

completando os aspectos de um ato administrativo. 

Contrária a esse posicionamento, podemos imaginar uma resposta que restringe a 

produção de efeitos jurídicos pela convocação da CNV, ao compará-la com a convocação 

feita por uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que obriga o convocado a 

comparecer à sessão para prestar depoimento.209 

Como se sabe, a Constituição Federal de 1988, no dispositivo que trata das CPIs, 

estabeleceu que elas têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais (art. 58, 

§ 3º). A inclusão dessa cláusula constitucional tem uma razão de ser específica. Antes do seu 

acréscimo ao texto da Constituição, prevalecia o entendimento de que as comissões 

parlamentares não poderiam obrigar as testemunhas faltosas a comparecer, nem praticar 

outros atos de coerção.210 A inovação pretendeu fortalecer a comissão, aumentando os seus 

poderes e dando caráter obrigatório às suas determinações (imperatividade), instituindo o 

dever de cumprimento do particular. As CPIs passaram a contar com o poder de tomar 

providências em caso de violação às suas exigências, como a condução coercitiva em caso de 

não comparecimento, e a imposição às testemunhas do dever de dizer a verdade. Tais 

medidas, porém, não são dotadas de autoexecutoriedade, devendo a comissão servir-se do 

Poder Judiciário antes de intervir na esfera individual, resguardada constitucionalmente.211 

                                                           
208 TOSTA, Wilson. Comissão da Verdade rebate críticas de ONGs – Organizações criticaram o sigilo nos 
trabalhos da CNV e a incapacidade para punir. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 de agosto de 2012. 
Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,comissao-da-verdade-rebate-criticas-de-
ongs,916042,0.htm>. Acesso em: 12 de setembro de 2012. Vide também: STÄHELIN, Maycon. “Operação 
Condor vai receber uma enorme atenção”, diz membro da Comissão da Verdade brasileira. Opera Mundi, 
Brasília, 23 de setembro de 2012. Disponível em: 
<http://operamundi.uol.com.br/conteudo/entrevistas/24373/operacao+condor+vai+receber+uma+enorme+atenca
o+diz+membro+da+comissao+da+verdade+brasileira.shtml>. Acesso em: 10 de outubro de 2012. 
209 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não autoriza o acolhimento dos pedidos de dispensa de 
comparecimento perante as sessões das CPIs, com base, principalmente, no precedente do HC 96982, de 
relatoria do ministro Celso de Mello, segundo o qual “a pessoa convocada por uma CPI para depor tem um 
tríplice dever: (a) o de comparecer, (b) o de responder às indagações e (c) o de dizer a verdade” (HC 96982 
MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Julgamento em: 25.11.2008, Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC%24.SCLA.+E+96982.NUME.
%29&base=baseMonocraticas>). 
210 Esse entendimento foi veiculado na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 
32.678/DF, na vigência da Constituição de 1946, tendo como relator o Min. Mário Guimarães. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%2832678.NUME.+OU+32678.ACMS.
%29&base=baseAcordaos>. Acesso em: 12 de setembro de 2012. 
211 BARROSO, Luís Roberto. Comissões Parlamentares de Inquérito e suas competências: Política, Direito 
e Devido Processo Legal. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE), Salvador, nº 12, dez.-fev. de 
2008, pp. 11-12. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-12-DEZEMBRO-2007-
LUIS%20ROBERTO%20BARROSO.pdf>. Acesso em: 12 de setembro de 2012. 
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 Assim, o argumento defende que as CPIs somente passaram a contar com o poder de 

obrigar os indivíduos a comparecer para prestar depoimento a partir do momento em que foi 

inserida, no texto constitucional, a expressão “poderes de investigação de autoridades 

judiciais”. Por não haver nenhuma previsão similar na Lei 12.528, a Comissão Nacional da 

Verdade não teria, portanto, o poder de obrigar uma pessoa a comparecer para prestar 

depoimento. Desse modo, os atos de convocação não poderiam ser classificados como atos 

administrativos, pela não observância do aspecto de seu objeto, conforme a definição dada 

anteriormente. Mais ainda, seguindo esse raciocínio, a convocação não teria um dos atributos 

característicos dos atos administrativos: a imperatividade. Esta é a qualidade pela qual os atos 

administrativos se impõem a terceiros, independentemente de sua concordância. Esse atributo 

decorre da prerrogativa que tem o Poder Público de, unilateralmente, editar atos que vão além 

de sua esfera jurídica, e que interferem na esfera jurídica de outras pessoas, impondo 

obrigações a elas.212 O grande problema dessa resposta é que ela defende um posicionamento 

que não terá outro resultado senão o de inviabilizar, em grande medida, os trabalhos da 

comissão, esvaziando demasiadamente o poder de convocação, o que vai completamente 

contra as finalidades de sua criação. 

Como a comissão da verdade lidará com a questão da colaboração dos convocados que 

comparecerem também é uma questão importante. Não é novidade alguma que a influência 

dos detentores do poder político-militar da época da ditadura ainda sente-se presente em 

alguma medida. Uma parte considerável dos agentes da ditadura (militares e grupos 

conservadores) continua até hoje não admitindo quaisquer questionamentos quanto à atuação 

das forças de segurança durante o regime militar, nem demonstra interesse em reavaliar o 

papel dos políticos e intelectuais brasileiros, amplamente comprometidos com as instituições 

daquele período.213 Após a instalação da CNV, um capitão da Frente Nacional chegou a criar 

uma cartilha orientando seus colegas a boicotarem a atuação do colegiado. No texto, ele pede 

que os documentos relacionados à ditadura sejam ocultados e que não sejam informados os 

locais em que foram enterrados os corpos de vítimas da repressão política.214 

 Seguindo esse exemplo das orientações da cartilha, podem, então, os convocados a 

comparecer para entrevistas ou testemunho se recusarem a colaborar com a Comissão 

                                                           
212 DI PIETRO, 2010, p. 200. 
213 SABADELL e DIMOULIS, 2011, p. 82. 
214 AMADO, Guilherme. Cartilha prega a destruição de arquivos para boicotar Comissão da Verdade. Correio 
Braziliense, Brasília, 06 de junho de 2012. Disponível em: 
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Nacional da Verdade? No mesmo sentido, podem os convocados se recusarem a cooperar, 

alegando direito ao silêncio? 

 Para responder a essas indagações, podemos destacar alguns pontos que podem ser 

considerados pacíficos. O primeiro é o de que o militar e o funcionário público possuem o 

dever público de colaborar com a CNV (art. 4º, §3º, da Lei 12.528/11), ou seja, se não o 

fizerem, poderão sofrer as sanções administrativas cabíveis. Há mesmo quem defenda215 que 

aqueles que se omitirem estarão cometendo crime de prevaricação (art. 319 do Código 

Penal)216 e ato de improbidade administrativa, já que a Lei 8.429/1992 determina como atos 

de improbidade deixar de praticar ato de ofício, assim como negar publicidade aos atos 

oficiais.217 Outro ponto que não gera discussão é o de que a lei que institui a CNV não prevê 

sanção penal para a falta de colaboração, diferentemente, por exemplo, das Comissões 

Parlamentares de Inquérito, que contam com a previsão, na Lei nº 1579/1952, de dois crimes 

para quem atrapalhar os seus trabalhos.218 No caso, portanto, de pessoas convocadas que não 

sejam nem militares nem funcionários públicos, fica difícil imaginar a possibilidade de sanção 

punitiva para a recusa à colaboração no fornecimento de informações. 

 Quanto ao uso do direito ao silêncio, podem ser oferecidas duas respostas com 

posições divergentes. A primeira posição é aquela que defende que os convocados pela CNV 

não possuem o direito ao silêncio, pois este seria assegurado pela Constituição apenas aos 

acusados e investigados, que não possuem a obrigação de fornecer elementos de prova que 

possam prejudicá-los. O raciocínio vai no sentido de que, juridicamente, a manifestação 

pessoal do acusado constitui um ato de defesa, e não de informação. É por esse motivo que o 

                                                           
215 MEYER, Emilio Peluso Neder. Responsabilização por graves violações de direitos humanos na ditadura 
de 1964-1985: a necessária superação da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 153/DF pelo 
Direito Internacional dos Direitos Humanos. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade Federal 
de Minas Gerais, 2012, p. 240. 
216 Art. 319 do Código Penal: Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra 
disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: Pena - detenção, de três meses a um 
ano, e multa. 
217 Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública 
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições, e notadamente: 
[...] 
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 
[...] 
IV - negar publicidade aos atos oficiais; 
[...] 
218 Lei nº 1.579, de 18 de março de 1952, recepcionada pela Constituição Federal de 1988: “(...) Art. 4º. Constitui 
crime: I - Impedir, ou tentar impedir, mediante violência, ameaça ou assuadas, o regular funcionamento de 
Comissão Parlamentar de Inquérito, ou o livre exercício das atribuições de qualquer dos seus membros. Pena - A 
do art. 329 do Código Penal. 
II - fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete, perante a 
Comissão Parlamentar de Inquérito: Pena - A do art. 342 do Código Penal”. 
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direito brasileiro só prevê punição para as testemunhas e peritos que mintam ou calem a 

verdade (crime de falso testemunho ou falsa perícia, art. 342 do Código Penal), mas não para 

os acusados, já que a função precípua dos primeiros é a de informar. Àqueles convocados para 

entrevistas ou testemunho não aproveitaria o direito ao silêncio, pois eles não estariam 

ameaçados, como um acusado ou investigado, com a possibilidade de uma condenação penal. 

Isso se dá porque a Comissão Nacional da Verdade não tem poder persecutório ou 

jurisdicional, e porque a Lei de Anistia impede a punição pelos crimes da ditadura.219 

 A segunda posição quanto ao direito ao silêncio adota uma posição mais cautelosa, 

exatamente porque ela não descarta a possibilidade de instauração de ações penais. O 

Ministério Público Federal tem buscado essa via em relação aos crimes considerados 

permanentes (especialmente os crimes de sequestro), e nada impede que essa opção ganhe 

ainda mais força com a incidência das fontes de Direito Internacional e da decisão da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos no caso Gomes Lund e outros vs. Brasil. O próprio 

Supremo Tribunal Federal poderá afastar a anistia e a prescrição de certos crimes cometidos 

por agentes do Estado se ele conhecer dos Embargos de Declaração interpostos pelo Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ao acórdão da ADPF 153/DF, para dar-lhes 

provimento. Essa pode ser a oportunidade perfeita para que o STF, numa tacada só, integre a 

sua própria decisão relativa à Arguição com a decisão da CtIDH, reconhecendo-a e 

determinando a observância do quanto decidido pela Corte Interamericana em termos de 

compatibilidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos.220 

A questão é que não só há essa possibilidade futura real de persecução penal, como 

também há posicionamento que defende que as informações colhidas pela CNV devem ser 

compartilhadas com o Ministério Público para a instrução de suas ações, antes mesmo de ser 

finalizado o relatório final da comissão. O compartilhamento de informações entre a CNV e o 

Ministério Público Federal, em especial, deverá ocorrer sempre que um fato estiver 

suficientemente apurado, sem a necessidade da publicação de um relatório parcial.221 Nesse 

                                                           
219 Esse é, em linhas gerais, o posicionamento que defende que o coronel da reserva Carlos Alberto Brilhante 
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Verdade. Vide: QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo. Perante a Comissão da Verdade, Ustra não tem direito ao 
silêncio. Metablog Jurídico, 13 de setembro de 2012. Disponível em: 
<http://metablogjuridico.blogspot.com.br/2012/09/nas-comissoes-da-verdade-ustra-nao-tem.html>. Acesso em: 
22 de setembro de 2012. 
220 ROTHENBURG, Walter Claudius. Controle de Constitucionalidade e Controle de Convencionalidade: o caso 
brasileiro da Lei de Anistia. In: PAGLIARINI, Alexandre Coutinho; DIMOULIS, Dimitri (coord.). Direito 
Constitucional e Internacional dos Direitos Humanos. Belo Horizonte: Fórum, 2012, pp. 357-358. 
221 WEICHERT, Marlon. A Comissão Nacional da Verdade, p. 14. Artigo ainda não publicado, mas que irá 
compor a obra coletiva: SILVA FILHO, José Carlos Moreira; TORELLY, Marcelo (orgs.). Justiça de 
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caso, como alguns dos convocados pela CNV podem se tornar potenciais investigados, esse 

artifício investigativo deve ser corrigido para garantir o direito ao silêncio, como já fizeram 

diversas vezes os ministros do Supremo Tribunal Federal ao assegurar o direito ao silêncio a 

convocados por CPIs. Isso certamente é defensável para as pessoas convocadas que não sejam 

nem militares nem funcionários públicos, mas esbarra novamente na limitação feita a estes 

últimos, uma vez que, se quiserem exercer o direito ao silêncio quando convocados pela 

CNV, estarão descumprindo um dever público. 

 Na eventualidade de uma ação penal, o relatório da CNV teria um valor probatório, 

não em si mesmo, pois teria que ser juntado à ação e com ela conectado pelo autor da ação 

penal, neste caso, o MPF, quando passaria a ser livremente apreciado pelo juiz. O relatório 

teria um valor semelhante a uma entrevista dada, por exemplo, por um torturador, com o 

diferencial de que possuirá fé pública. Também não há dúvidas de que os resultados obtidos 

pela comissão não vinculam o juiz na formação do seu convencimento. Entretanto, durante os 

trabalhos da comissão, ao Poder Judiciário não caberá intervir no mérito das apurações da 

CNV, devendo apenas controlar os eventuais excessos cometidos por esse órgão, se incidir em 

abuso de poder ou em desvios constitucionais. 

 

 

3.3.1 Menção aos nomes 

 

 

 Como já foi mencionado no início desta dissertação, a Comissão Nacional da Verdade 

tem como um dos seus objetivos esclarecer os fatos e as circunstâncias de graves violações de 

direitos humanos. Para um conjunto específico de casos - tortura, mortes, desaparecimentos 

forçados e ocultação de cadáveres – o esclarecimento a ser produzido pela comissão deverá 

incluir a sua autoria (art. 3º, II, da Lei 12.528/2011). Ainda, a CNV tem a faculdade de fazer 

“menção aos nomes” daqueles indivíduos que ela venha a considerar como responsáveis pelos 

crimes de direitos humanos. Se ela vai ou não indicar os nomes das autorias dos crimes é uma 

                                                                                                                                                                                     

Transição nas Américas: olhares interdisciplinares, fundamentos e padrões de efetivação. Belo Horizonte: 
Fórum, 2013, no prelo. Disponível em: 
<http://www.nucleomemoria.org.br/imagens/banco/files/Comissao%20Nacional%20da%20Verdade.pdf>. 
Acesso em: 20 de outubro de 2012. 
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questão que ainda está em aberto e que, segundo Paulo Sérgio Pinheiro, só deverá ser definida 

em 2014.222 

 A questão de mencionar os nomes é um dos maiores dilemas enfrentados pelas 

comissões da verdade. Ela surge no contexto de realização das audiências públicas, quando as 

vítimas ou testemunhas podem querer nomear os indivíduos que elas sabem estar envolvidos 

nos abusos, e na preparação do relatório final, quando a comissão deve decidir o quanto da 

informação coletada nas investigações e na tomada de testemunhos deve ser publicado a 

respeito de indivíduos específicos identificados como perpetradores ou supostos perpetradores 

de violações de direitos humanos.223 

Por um lado, uma comissão da verdade não observa a rigidez dos procedimentos de 

um julgamento e não segue uma série de garantias processuais básicas que formam o devido 

processo legal. Exatamente por não ter caráter jurisdicional ou persecutório, mas sim 

inquisitorial, não há necessariamente uma proteção dos princípios processuais do 

contraditório e da ampla defesa, nem está garantida a defesa técnica por advogado. Por outro 

lado, se os nomes daqueles que participaram e daqueles que comandaram atos de tortura, 

estupro e assassinatos são revelados por testemunhos de vítimas e outras investigações, eles 

fazem parte exatamente do que deve ser relatado para preencher a necessidade de saber o que 

aconteceu no passado, e para cumprir com a promessa de fornecer um relato o mais completo 

possível.224 Além disso, pode-se argumentar que os requisitos do devido processo são em 

parte determinados pela severidade da punição que pode resultar do processo. As 

consequências de ser nomeado por uma comissão que não tem o poder de definir 

propriamente quem são os culpados (não pode definir as autorias em caráter condenatório, 

pois esta é uma matéria reservada ao Poder Judiciário) são bem menos severas do que as 

consequências de ser condenado em um tribunal.225 

 Diferentes abordagens foram dadas pelas comissões da verdade no passado. As 

Comissões da Verdade de El Salvador e do Chade, por exemplo, nomearam indivíduos como 

perpetradores de violações de direitos humanos. Em El Salvador, o relatório da comissão 
                                                           
222 STÄHELIN, Maycon. “Operação Condor vai receber uma enorme atenção”, diz membro da Comissão da 
Verdade brasileira. Opera Mundi, Brasília, 23 de setembro de 2012. Disponível em: 
<http://operamundi.uol.com.br/conteudo/entrevistas/24373/operacao+condor+vai+receber+uma+enorme+atenca
o+diz+membro+da+comissao+da+verdade+brasileira.shtml>. Acesso em: 10 de outubro de 2012. 
223 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos. Rule of Law Tools for Post-Conflict States: Truth Commissions. Nova Iorque e Genebra, 2006, p. 
21. Disponível em: <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionsen.pdf>. 
Acesso em: 25 de setembro de 2012. 
224 MINOW, 1998, pp. 86-87. 
225 HAYNER, 2011, p. 141. 
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nomeou mais de quarenta pessoas como responsáveis por planejar e executar assassinatos, 

realizar massacres de civis, e obstruir as investigações judiciais, descrevendo o exato 

envolvimento de cada pessoa nomeada.226 No Chade, o relatório final da comissão da verdade 

listou os nomes e publicou as fotografias daqueles que eles consideraram serem os maiores 

violadores de direitos humanos.227 Na Argentina, a Comissão Nacional sobre o 

Desaparecimento de Pessoas (CONADEP) decidiu que não tinha poderes para produzir 

afirmações formais sobre a responsabilidade individual quanto a crimes específicos, mas o seu 

relatório manteve o nome daqueles acusados de serem perpetradores, o que aparece em 

diversas passagens de depoimentos de vítimas e testemunhas no texto.228 A CONADEP 

decidiu fornecer ao presidente uma lista selada confidencial com os nomes, que mais tarde 

vazou para a imprensa. O Chile e a Guatemala também tiveram comissões que decidiram não 

divulgar os nomes dos perpetradores em seus relatórios finais.  

Na África do Sul, diversas ações judiciais foram movidas contra a Comissão da 

Verdade e Reconciliação por indivíduos que foram publicamente acusados em audiências ou 

pelo relatório final. 229 No caso Van Rensburg and Du Preez v. the Truth And Reconciliation 

Commission, o Brigadeiro Jan du Preez e o General de Brigada Nick Van Rensburg buscaram 

na Suprema Corte sul-africana impedir que a Comissão recebesse provas e depoimentos que 

os implicassem no envenenamento e desaparecimento de uma pessoa, sem que antes fossem 

avisados com antecedência, em tempo razoável, da intenção da Comissão de receber essas 

provas, e não antes de terem recebido informações relevantes sobre os fatos para que 

pudessem proteger e exercer o direito de se defenderem, por escrito ou oralmente. A corte 

acabou estabelecendo restrições de devido processo, decidindo que a Comissão passaria a ter 

a obrigação de avisar previamente os supostos perpetradores de violações de direitos humanos 

antes das provas serem ouvidas publicamente, e de fornecer-lhes informações suficientes 

sobre as alegações feitas contra eles, para que pudessem fazer representações à Comissão. A 

decisão sobrecarregou administrativa e logisticamente a Comissão, exigindo que ela 

contratasse mais pessoal e alocasse mais recursos para identificar e rastrear as pessoas 

implicadas.230 Na véspera do dia em que estava programado o lançamento do seu relatório, 

                                                           
226 HAYNER, 2011, p. 129. 
227 Ibidem, p. 134. 
228 Ibidem, p. 123. 
229 WIEBELHAUS-BRAHM, Eric. Truth Commissions. In: SCHABAS, William A.; BERNAZ, Nadia (eds.). 
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230 ÁFRICA DO SUL. Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report, 1998, Volume 1, Chapter 
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em 1998, o ex-presidente da África do Sul Frederik Willem de Klerk (mais conhecido como 

F. W. de Klerk) entrou com uma ação na justiça para impedir que a comissão o nomeasse no 

relatório, argumentando que ela teria agido de má-fé. Com pouco tempo para ler e responder à 

queixa do ex-presidente, a comissão teve que optar por omitir esses parágrafos do relatório e 

se contentar com um adiamento de quatro meses da data da corte para poder analisar a sua 

petição. Eventualmente, de Klerk foi bem sucedido em manter de fora do relatório esse 

pequeno trecho que mencionava o seu nome.231 

 Isso tudo significa que, para cumprir o seu mandato, os membros da CNV deverão ter 

uma preocupação ainda maior em aferir a qualidade das informações recebidas, a 

profundidade das suas investigações e as fontes segundo as quais eles basearam as suas 

conclusões.232 De um modo geral, o padrão de prova que deve ser satisfeito para um 

perpetrador ser nomeado publicamente deve ser maior que o das provas para tecer as outras 

conclusões gerais, mesmo que ele não atinja o rígido padrão de uma prova “além de toda e 

qualquer dúvida razoável”.233 No mínimo, a comissão da verdade deverá empregar os padrões 

de checagem de fatos similares aos procedimentos adotados por jornalistas e historiadores.234 

 Encontrar um equilíbrio entre as garantias processuais do indivíduo e a qualidade da 

verdade produzida requer o estabelecimento de alguns critérios básicos de devido processo 

pela própria comissão, que ainda deve montar um sistema que assegure que eles sejam 

respeitados. No caso da Comissão Nacional da Verdade chegar a conclusões relativas à 

autoria em um determinado caso, ela deverá comunicar os indivíduos envolvidos sobre as 

alegações feitas contra eles, para que eles possam, oferecida a oportunidade, apresentar a sua 

defesa, seja por escrito ou em pessoa, conforme o procedimento definido pela comissão. Por 

último, a comissão deve indicar claramente que as suas conclusões sobre responsabilidade 

individual não equivalem a uma culpa criminal, que deve ser deixada aos tribunais.235 A 

implementação dessas garantias procedimentais pode até ser algo difícil, mas ela é necessária, 

uma vez que qualquer pessoa que se sinta minimamente prejudicada poderá requerer medida 

                                                           
231 Essa situação pôde ser comprovada após uma breve pesquisa no relatório final da Comissão da Verdade e 
Reconciliação da África do Sul, onde os parágrafos 103 e 104, no capitulo 6 do volume 5, destinados aos 
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judicial contra a Comissão, podendo ganhar uma liminar que impeça a divulgação de certos 

trechos do seu relatório final. 

 De certa maneira, essa é uma questão à qual a CNV não poderá se furtar. Ela terá que 

fazer uma escolha entre dois possíveis caminhos (ou então terá que ser criativa para achar 

outro): por um lado, a comissão faz a promessa de buscar revelar toda a “verdade” sobre as 

violações de direitos humanos ocorridas no passado do nosso país, no período de tempo 

definido em seu mandato, por meio de um processo mais simplificado e amplo de formação 

de entendimentos, sem o rigor exigido de um juiz ao observar todas as garantias do devido 

processo legal; por outro, se ela não adotar certas garantias de devido processo na preparação 

das indicações de autoria, seu relatório poderá sofrer maiores críticas pelos opositores e 

também ter a sua publicação conturbada por medidas judiciais propostas por aqueles cujos 

nomes constem no relatório. Esse é o impasse que os membros terão que resolver: buscar a 

prometida verdade, mais ampla e completa possível, mas que não se preocupa tanto com as 

amarras características do Estado de Direito, ou então aceitar essas amarras (que resultarão 

numa “judicialização precoce” dos trabalhos da comissão) e produzir uma “verdade” que será 

muito semelhante àquela produzida pelo Poder Judiciário em um processo. Se for escolhida 

esta segunda opção, não é demais lembrar que ela aumentará o trabalho administrativo e 

tornará ainda mais tumultuada a agenda da comissão, que já conta com um mandato exigente 

e pouquíssimo tempo para cumpri-lo sem ter que lidar com essas exigências adicionais. 
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4 PROMOÇÃO DA RECONCILIAÇÃO 

 

 

 O mandato legal da Comissão Nacional da Verdade afirma em seu artigo 1º, como 

orientação fundamental, a necessidade de promover a “reconciliação nacional”. Como o 

último capítulo deixou bem claro, é difícil trabalhar com um conceito que dá ensejo às mais 

variadas e divergentes definições. Essa dificuldade requer cuidadosa discussão, como será 

feito a seguir. 

 

 

4.1 Conceito de reconciliação 

 

 

As últimas décadas foram testemunhas de um crescente interesse no estudo de como 

as sociedades que vivenciaram um passado de violência coletiva, violações generalizadas de 

direitos humanos e guerras civis lidam com essas questões. As sociedades que fizeram a 

transição de um regime repressivo para a democracia acabam se deparando com difíceis 

decisões, como possíveis tensões entre os objetivos de justiça e paz. O novo governo deve 

atentar para sua realidade política, muitas vezes marcada pela fragilidade do novo regime ou 

por um limitado poder político, ao buscar prevenir futuras violações de direitos humanos e 

reparar os danos causados pelos abusos do passado. É nesse contexto de busca por um 

equilíbrio na transição que a questão da reconciliação costuma aparecer. 

O problema básico da reconciliação é que não há um consenso sobre como defini-la, 

tampouco como promovê-la, resultado da ambiguidade intrínseca do termo, que carrega uma 

ampla variedade de conotações e entendimentos. Essa falta de consenso não é restrita ao meio 

acadêmico, mas também se estende aos círculos políticos, no interior de governos, agências 

de doação, organizações internacionais não governamentais e organizações 

intergovernamentais.236 Essa situação também encontra paralelo entre “a maioria dos atores 

em verdadeiros contextos pós-violência, como vítimas, ofensores, governos, indivíduos, 

políticos, líderes comunitários, ONGs, organizações religiosas e culturais”.237 Uma simples 

                                                           
236 BLOOMFIELD, David. On Good Terms: Clarifying Reconciliation. Berghof Report Nº 14, outubro de 
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revisão da literatura revela o contraste entre a frequência com que o termo ‘reconciliação’ é 

utilizado e a falta de uma descrição clara do que ele significa ou do que ele requer.238 

Paradoxalmente à sua falta de definição, o termo continua a ser cada vez mais empregado. Em 

um estudo que revisou as políticas de cooperação de um grupo central de países doadores 

ocidentais (Alemanha, Países Baixos, Noruega e Reino Unido), restou demonstrado que, no 

período de 1997-2001, a reconciliação foi uma das categorias que mais recebeu apoio de 

doadores, perdendo em volume de projetos para as iniciativas de desenvolvimento político e 

assistência socioeconômica, mas permanecendo à frente das iniciativas de segurança.239 

De um modo geral, a etimologia da palavra reconciliação sugere um processo de 

reaproximação. Esse termo também carrega um sentido normativo ou moral, que seria o de 

reunificar pessoas ou coisas destinadas a estarem juntas. Foi apontado que “a reconciliação 

denota a reaproximação de coisas que antes estavam unidas, mas que se separaram; é um 

retorno ou restauração do status quo ante, seja real ou imaginado”.240 Os autores que fazem 

uso desse termo parecem muitas vezes presumir que a sua audiência sabe exatamente o 

contexto em que a palavra está sendo empregada, o que nem sempre é o caso. Como será 

demonstrado aqui, o uso indiscriminado do conceito de reconciliação pode ser a fonte de 

muita confusão, sendo que, muitas vezes num mesmo debate, as pessoas podem estar 

utilizando o termo querendo dizer coisas completamente diferentes. 

Um dos motivos pelo qual é tão difícil chegar a uma definição única de reconciliação é 

que a sua interpretação parece variar dependendo de dinâmicas específicas dentro de um 

contexto social.241 Por exemplo, apesar da Comissão de Verdade e Reconciliação da África do 
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Sul ter popularizado o termo, durante os seus trabalhos ela não forneceu ao país uma 

definição clara do que isso realmente significa.242 Cinco diferentes definições de reconciliação 

puderam ser identificadas conforme a interpretação dada pelas pessoas na África do Sul.243 

A primeira delas receberia a denominação de ideologia não-racial da reconciliação, 

pois define esta como a dissolução das identidades raciais presentes nas políticas do passado. 

Neste modelo, as pessoas com atitudes racistas devem reconhecer o seu papel na defesa de um 

passado de divisões e conflitos para que possam fazer parte da nova sociedade, composta por 

um arranjo social harmoniosamente integrado. 

A segunda definição entende a reconciliação como uma ideologia baseada num acordo 

intercomunitário, em que se busca construir pontes entre comunidades com diferentes culturas 

e histórias, separadas no passado, para que haja um aperfeiçoamento na comunicação e na 

mútua tolerância da diversidade. 

A terceira noção de reconciliação baseia-se fortemente numa ideologia religiosa, com 

ênfase no arrependimento, na confissão e no perdão. As pessoas devem ser confrontadas com 

o mal em suas ações, para que possam se arrepender e nunca mais agir da mesma maneira. 

Uma quarta perspectiva é a da abordagem dos direitos humanos, que defende que a 

reconciliação será promovida se os comportamentos inapropriados forem condenados, 

independentemente de quem é responsável, e se forem criadas garantias sociais e 

institucionais apropriadas para desencorajar as pessoas a repetir essas ofensas. 

A quinta e última interpretação é a que enxerga a reconciliação como uma forma de 

construção de comunidades. Neste nível, o processo de reconciliação está preocupado em 

restaurar os relacionamentos individuais existentes dentro das comunidades, diminuindo a 

desconfiança entre as partes que estavam em conflito e reconstruindo laços pessoais no nível 

local. 

A confusão terminológica se dá ainda por outros motivos, dentre os quais cinco 

merecem destaque. Primeiramente, porque a reconciliação pode ser entendida tanto como um 
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resultado final – algo a ser alcançado – quanto como um processo. Enquanto o resultado está 

focado no futuro, pois é uma aspiração a certo estado ideal das coisas, o processo da 

reconciliação se concentra em como lidar com certas situações no presente. A falta de 

diferenciação entre esses dois significados pode fazer com que muitas pessoas, especialmente 

as vítimas, desconfiem do processo de reconciliação, pois elas são levadas a acreditar, 

erroneamente, que serão compelidas a aceitar um resultado final com o qual elas muitas vezes 

não concordam, como perdoar os ofensores. Quando ouvem a expressão “processo de 

reconciliação”, as vítimas normalmente chegam à conclusão precipitada de que isso significa 

que elas deverão desistir das suas demandas e aceitar uma justiça imperfeita, ou até mesmo 

que serão forçadas unilateralmente a perdoar aqueles que as fizeram sofrer.244 

Parte da literatura que aborda esse tema salienta algumas observações: (i) o processo 

de reconciliação leva tempo, é um processo em longo prazo; (ii) é um processo profundo, que 

exige mudanças nas nossas atitudes, emoções, sentimentos e até mesmo nas nossas crenças, 

para que possamos lidar com uma realidade imperfeita; (iii) é também um processo amplo, 

preocupado não apenas com aqueles que sofreram diretamente e com aqueles que causaram o 

sofrimento, apesar das vítimas e dos perpetradores serem as figuras centrais das atividades de 

reconciliação. As atitudes e crenças que sustentam conflitos ou regimes de exceção se 

espalham de uma maneira geral por diferentes setores da sociedade e precisam ser abordados 

nesse nível mais abrangente.245 

Em segundo lugar, essa confusão deriva do fato da reconciliação abranger uma série 

de diferentes estratégias ou iniciativas, como a busca da verdade, justiça, perdão ou cura. 

Essas iniciativas não devem ser vistas como antagônicas entre si, mas sim como partes 

complementares e constitutivas do processo global de construção de relacionamentos da 

reconciliação, possuindo o potencial de trabalhar em paralelo na mesma direção.246 Todos 

esses mecanismos estabelecem as bases para a criação gradual dos diversos resultados de um 

processo de reconciliação, buscando modificar diferentes necessidades sociais que as partes 

têm em termos de construção de relações cooperativas. O progresso na utilização de uma 
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dessas estratégias estabelece as bases para que as outras também progridam.247 Como os 

conflitos, as características das transições e os regimes democráticos resultantes diferem uns 

dos outros, cada estratégia pode ser valorada de maneiras distintas, o que resulta na 

possibilidade de elaboração de diversos desenhos do processo de reconciliação, possivelmente 

dando ênfase a uma iniciativa sobre as outras. 

Em terceiro lugar, o conceito de reconciliação pode ser diferenciado no plano teórico e 

na prática. Em teoria, a reconciliação previne que o passado seja utilizado como a semente 

que irá desencadear novos conflitos no futuro. Ela pretende encerrar o ciclo de violência e 

fortalecer as instituições democráticas recém-estabelecidas ou reintroduzidas.248 De maneira 

simples, significa encontrar uma maneira de conviver ao lado de antigos inimigos, o que não 

significa que é necessário amá-los ou perdoá-los, mas sim desenvolver certo grau de 

cooperação para que a vida em sociedade possa ser compartilhada, e para que todos tenham 

uma vida melhor juntos do que teriam separados.249 A reconciliação seria, assim, o processo 

de examinar e transformar um passado violento e antigos relacionamentos negativos, 

baseados normalmente em antagonismos, desrespeito e até mesmo ódio, numa sociedade que 

possa compartilhar um futuro. 

Ao preocupar-se com o que ocorreu no passado, a reconciliação busca obter diferentes 

resultados, como “a reparação das injustiças do passado, a construção ou reconstrução de 

relacionamentos não violentos entre indivíduos e comunidades, e a aceitação, pelas antigas 

partes de um conflito, de uma visão e entendimento comum do passado”.250 Ao olhar para o 

futuro, a reconciliação tem o significado de permitir que vítimas e perpetradores toquem as 

suas vidas adiante. No nível da sociedade, significa o estabelecimento de um diálogo político 

civilizado e uma adequada partilha do poder. 

Na prática, é de difícil concretização o esforço de abranger todos esses diferentes 

objetivos. A reconciliação não se resume a um ato ou evento isolado, podendo ser melhor 

entendida como um processo cujo desenvolvimento pode ser turbulento ou mesmo 

imprevisível, composto por diversos passos e etapas. Os avanços acontecem aos poucos, e 

cada esforço possui seu valor. Ainda, os resultados esperados não podem ser apressados e não 
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aparecem da noite para o dia. Ao contrário, a reconciliação tende a ser um processo que pode 

demorar décadas ou até mesmo gerações.251 

Em quarto lugar, a palavra reconciliação pode assumir diferentes significados no que 

se refere aos resultados almejados. Numa primeira concepção, mais superficial, a 

reconciliação equivale a não mais que uma mera coexistência entre antigos inimigos. Há 

quem defenda, por exemplo, que transformar uma sociedade “bárbara” – aquela caracterizada 

por uma quebra completa de regras morais - numa sociedade “minimamente decente” 

depende do desenvolvimento de um consenso social quanto a um núcleo de regras morais, que 

incluem proibições de matar, mutilar ou maltratar outros, assim como um sistema básico de 

justiça processual, que seja capaz de prevenir crimes ou maldades excessivas.252 Isso não 

significa dizer que irão cessar as inimizades ou desavenças entre vítimas e perpetradores ou 

entre grupos conflitantes. O avanço é na criação de um espaço de discussão que preze a 

negociação e não as relações de força, e que favoreça a todos os atores políticos ao buscar 

prevenir hostilidades futuras.253 

Na segunda concepção, a sociedade busca padrões mais elevados: enquanto antigos 

inimigos continuam vivendo como adversários, eles decidem viver de maneira pacífica 

respeitando uns aos outros como concidadãos. Isto inclui um maior diálogo, trocas mútuas em 

questões de políticas públicas, atuação conjunta em áreas de comum interesse e a construção 

de compromissos com os quais todos podem viver. Uma terceira e mais robusta concepção de 

reconciliação a enxerga com uma visão mais abrangente, devendo atingir níveis mais 

profundos das esferas de relacionamento entre vítimas e ofensores. Essa visão assume que a 

reconciliação necessariamente envolve mudanças fundamentais de atitude, perdão daqueles 

responsáveis pelos abusos e violência do passado, e a conquista de um profundo consenso 

moral.254 Como exemplo, temos que a necessidade de perdão mútuo entre vítimas e 

perpetradores fez parte da retórica da Comissão da Verdade sul-africana, posição esta 

defendida pelo então presidente da Comissão, o Arcebispo Desmond Tutu, como ficou 

evidente no título do livro de sua autoria, em que defende que “não há futuro sem perdão”.255 

                                                           
251 HUYSE, 2003, pp. 19 e 22. 
252 BHARGAVA, Rajeev. Restoring Decency to Barbaric Societies. In: ROTBERG, Robert I.; THOMPSON, 
Dennis (eds). Truth v. Justice: The Morality of Truth Commissions. Princeton: Princeton University Press, 
2000, p. 45. 
253 Ibidem, p. 48. 
254 CROCKER, David A. Truth Commissions, Transitional Justice, and Civil Society. In: ROTBERG, Robert I.; 
THOMPSON, Dennis (eds). Truth v. Justice: The Morality of Truth Commissions. Princeton: Princeton 
University Press, 2000, p. 108. 
255 TUTU, Desmond. No Future Without Forgiveness. New York: Doubleday, 1999. 



70 

 

 No contexto de criação de uma comissão da verdade, as duas primeiras concepções 

acabam sendo mais defendidas.256 O primeiro motivo é de ordem prática, já que a redução da 

hostilidade entre antigos inimigos dificilmente ocorrerá no curto período de tempo dos 

esforços de funcionamento da comissão, aumentando a probabilidade de sucesso com o passar 

dos anos. Há uma limitação natural ao que uma comissão da verdade pode alcançar durante o 

seu mandato, que geralmente é de dois anos. O segundo motivo é de ordem moral, pois é 

moralmente censurável que uma comissão da verdade ou mesmo o Estado force as pessoas a 

concordar com os resultados das suas investigações e a perdoar as maldades cometidas contra 

elas. Enquanto uma comissão da verdade pode até permitir ou mesmo encorajar confissões de 

culpa e concessões de perdão, cenário mais comum nas sociedades em que os imperativos 

religiosos estão profundamente arraigados na visão de mundo da sociedade, ter o Estado 

exigindo legalmente esses atos é algo completamente diferente, o que configura um sério 

comprometimento da autonomia moral das vítimas e dos perpetradores. 

 Como quinto e último motivo responsável pela confusão terminológica, deve ser 

apontado que o significado de “reconciliação” varia conforme o nível em que ela é trabalhada. 

O uso indistinto do termo pode dar a falsa impressão de que a prática da reconciliação em um 

nível terá o mesmo significado que ela tem em outros níveis. As relações a serem 

reconciliadas podem ser de, pelo menos, quatro níveis diferentes. 

Historicamente, a maneira mais comum de tratar a reconciliação foi no contexto de um 

relacionamento interpessoal entre indivíduos, ou de interações dentro de um pequeno grupo, 

no sentido de resolver uma briga, fazer as pazes ou restaurar um relacionamento, seja entre 

antigos amigos ou entre antigos adversários, por iniciativa de um ou de ambos.257 Esse 

modelo de reconciliação interpessoal geralmente adota um paradigma religioso ou um 

paradigma médico/terapêutico. Este último enfatiza a cura das vítimas individuais, as suas 

experiências de catarse, e/ou a restauração de relações arruinadas. O modelo religioso, por 

outro lado, enfatiza a confissão, o arrependimento e o perdão.258 Resumindo, aqueles que 

trabalham com um modelo de reconciliação interpessoal lidam com uma linguagem 
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terapêutica, a interpretação de termos como “perdão” e “reconciliação” segundo linhas 

religiosas e o uso da linguagem de “restauração” de relações ou amizades pessoais.259 

 A reconciliação também é tratada por processos que buscam reaproximar pequenos 

grupos ou comunidades, num contexto relativamente íntimo, onde membros de comunidades 

antagonistas passam a aceitar uns aos outros, realizam rituais de perdão e buscam formas de 

estabelecer uma relação construtiva. No nível de aldeias, vilas ou mesmo cidades, a 

reconciliação também pode ser entendida como a reconstrução de redes sociais locais e de 

relacionamentos políticos.260 

 O terceiro nível de reconciliação identifica-se com esforços de promover a unidade 

nacional e a construção de uma nação. Com a adoção de um paradigma político, esse modelo 

de reconciliação adota como unidade de análise não mais os indivíduos, mas sim “as 

instituições sociopolíticas e processos tais como as instituições representativas e os processos 

políticos democráticos, o compromisso com o Estado de Direito, e o respeito aos direitos 

humanos fundamentais”.261 Essa abordagem de reconciliação presume que é improvável que 

antigos inimigos passem a concordar uns com os outros ou mesmo que eles passem a se dar 

bem. O máximo que pode ser esperado de um processo desses é o aprimoramento de uma 

coexistência pacífica.262 Esse modelo tem como aspecto importante o desenvolvimento de 

uma cultura política em que é rejeitado o exercício arbitrário do poder e da autoridade 

governamental.263 Entende-se que ele também reflete as teorias políticas de republicanismo 

civil e constitucionalismo liberal e pluralista com o seu foco em unidade política, “entendida 

em termos de fidelidade a um desenho de instituições, leis, e práticas que garantem a 

liberdade negativa dos indivíduos”.264 Em suma, esse modelo de reconciliação está associado 

aos seguintes termos: “tolerância, coexistência pacífica, estado de direito, democracia, cultura 

de direitos humanos, resolução de conflitos, transparência e debate público”.265 

 Por fim, alguma atenção também pode ser dedicada à dimensão internacional, quando 

o conhecimento adquirido em estudos de construção de paz entre Estados depois de um 
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período de guerra ou conflito também poderia ser aplicado em processos realizados 

internamente pelos estados.266 

Todo esse percurso realizado para apresentar algumas das inúmeras abordagens à 

reconciliação serve para revelar a importância de tentar definir ao menos minimamente o 

sentido em que o termo está sendo empregado, simplesmente pela razão pragmática de que 

diferentes tipos, níveis e facetas da reconciliação demandam diferentes abordagens, 

mecanismos e contextos.267 Por exemplo, a reconciliação no nível interpessoal certamente terá 

preocupações substantivas diferentes de uma reconciliação no nível comunitário ou nacional. 

O apelo das iniciativas de reconciliação é amplo porque elas podem responder às necessidades 

múltiplas de cada nação.268 A vantagem dessa multiplicidade de abordagens é que se abre um 

leque de possibilidades para gerar versões de práticas que melhor se ajustam a contextos 

específicos, sem a necessidade de produzir modelos definitivos e universais. Flexibilidade e 

criatividade são indispensáveis para atacar as peculiaridades de cada caso, devendo a 

reconciliação ser entendida no contexto da natureza da transição e na condição da sociedade 

antes e depois dela.269 A seguir, será aprofundada a discussão sobre as complexidades que 

cercam uma melhor compreensão do processo de reconciliação nacional. 

 

 

4.1.1 Conceito de reconciliação nacional 

 

 

O objetivo de buscar a “reconciliação nacional” ganhou notoriedade a partir da década 

de 80, motivado pela preocupação em lidar com os legados de violência existentes entre 

vítimas e perpetradores que vivem juntos na mesma sociedade. A literatura existente sobre o 

tema revela algumas concepções bem amplas sobre o que significa a reconciliação nacional. 

Uma dessas concepções prevê um processo de reconciliação cujos elementos incluem: 

encontrar uma maneira de viver que permita ter uma visão comum do futuro; a (re)construção 

de relacionamentos; chegar a um acordo com atos e inimigos do passado; um processo a 

longo prazo de mudança profunda de toda a sociedade, um processo voluntário de lembrar, 
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reconhecer e aprender com o passado.270 Outra concepção propõe que a reconciliação de uma 

sociedade saindo de um período de conflito geralmente envolve cinco pontos que se 

conectam: desenvolver uma visão compartilhada de uma sociedade interdependente e justa; 

reconhecer e lidar com o passado; construir relacionamentos positivos; promover uma 

mudança cultural e atitudinal significativa; promover uma mudança social, política e 

econômica significativa.271 

Uma definição menos ampla de reconciliação nacional é a que considera que nesse 

nível a reconciliação deve ser entendida como um processo multidimensional e em longo 

prazo, com duas dimensões principais. A primeira dimensão preocupa-se com a 

transformação de relacionamentos sociais e políticos entre antigos opositores. Isso não 

significa que os indivíduos ou membros de diferentes comunidades precisam se tornar amigos 

ou criar laços sociais mais íntimos. O importante é que essas pessoas desenvolvam uma 

aceitação e confiança mútua suficientes para que possam viver juntas pacificamente, e 

colaborar numa variedade de contextos políticos e sociais. Ainda, gostar dos membros de 

outros grupos não é um requisito para que sejam afirmados laços de uma cidadania comum e 

para que seja compartilhado o comprometimento com a legitimidade das instituições 

políticas.272 

A segunda dimensão da reconciliação nacional envolve o estabelecimento de um novo 

relacionamento entre cidadãos e o seu governo. Para esse fim, a reconciliação requer o 

desenvolvimento de instituições políticas e processos que sejam capazes de fomentar e 

sustentar uma sociedade estável e correta baseada num maior respeito às leis e aos direitos 

humanos. Especialmente após o término de um período de conflitos e com a transição para o 

regime democrático, o sistema político nacional deve buscar melhorar a sua efetividade, 

legitimidade e inclusão, eliminando as instituições corruptas e criando arranjos para que 

diferentes grupos possam ter acesso ao poder político. Também são importantes os esforços 

do governo para adotar políticas que possam retificar as injustiças e abusos que levaram 

inicialmente ao colapso político e social, como procurar reduzir as fontes estruturais de 

injustiça por meio de uma melhor distribuição dos recursos sociais, econômicos e políticos 

aos setores mais pobres e vulneráveis de uma população. 
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Essas dimensões podem ser aplicadas a situações muito distintas. Normalmente, os 

projetos de reconciliação nacional têm como objetivo abordar uma situação de violência 

recente entre grupos antagônicos dentro de sociedades nacionais, que pode voltar a ocorrer se 

não for enfrentada. Todavia, esses projetos também já foram elaborados para enfrentar 

situações de injustiças históricas sofridas por minorias, como comunidades indígenas e outras 

comunidades tradicionais, cuja perda e trauma permaneceram por muito tempo ignoradas e 

não compensadas. As vítimas dessas injustiças (na maioria dos casos, seus descendentes) 

costumam ser marginalizadas, tornadas invisíveis, e os seus direitos são reduzidos a 

problemas sociais.273 Como exemplo de enfrentamento de uma injustiça histórica, pode ser 

apontada a iniciativa tomada pelo governo da Austrália, que buscou promover, a partir da 

década de 90, iniciativas de reconciliação que encorajassem, por meio de discussões, uma 

compreensão mais profunda da história e cultura aborígene, assim como da história de tomada 

das suas terras e da continuidade das suas desvantagens.274 

Os conflitos nacionais abordados pelos esquemas de reconciliação nacional podem ser 

analiticamente divididos em dois tipos gerais: conflito intracomunitário e Estado contra 

sociedade. Apesar de haver alguma sobreposição entre esses dois tipos, eles diferem em 

alguns pontos, especialmente quanto aos problemas que desejam abordar. 

 No primeiro tipo de conflito – intracomunitário – a sociedade costuma estar dividida 

em diferentes grupos ou setores antagônicos. Os programas de reconciliação devem se 

preocupar em abordar os relacionamentos entre esses grupos de diferentes etnias ou posição 

ideológica. Em alguns países, um grupo é capaz de deter em suas mãos o controle do Estado, 

tornando-o o principal instrumento de opressão comunitária. A reconciliação deve então ser 

vista como um meio de “modificar as maneiras pelas quais os líderes políticos se relacionam 

uns com os outros, como eles mobilizam apoio, e como setores da sociedade se identificam 

em relação a essas categorias”.275 É um processo que busca a criação de novos 
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relacionamentos entre as lideranças políticas, criando uma nova identidade nacional e 

construindo um consenso quanto a valores democráticos e de direitos humanos. Superar a 

divisão entre a sociedade civil e o Estado é, portanto, apenas parte do processo de 

reconciliação social. A reconciliação nacional mais ampla é um processo que também deve 

abordar as divisões no interior da sociedade civil. 

O segundo tipo de conflito é característico das sociedades onde o Estado foi 

responsável por extremos abusos de direitos humanos em nome de uma ideologia política. O 

seu inimigo é composto por pessoas com um sistema de crenças particular, geralmente 

definidas como forças guerrilheiras, mas que estão distribuídas pela sociedade civil. A relação 

entre vítimas e ofensores se desenvolve, então, como Estado contra sociedade, instituições 

estatais contra partidos políticos, e forças de segurança contra civis ou rebeldes. A 

reconciliação que se busca é, essencialmente, entre a sociedade civil e o Estado.276 

Em ambos os casos, parte do processo de reconciliação envolve o desenvolvimento de 

uma macro-narrativa do conflito – entendida aqui como uma tentativa de contar a história do 

conflito em termos de amplas dinâmicas sociais e padrões comportamentais de conflito. 

Quanto mais a narrativa ressoar com todos os lados, mais bem sucedida ela será; quanto mais 

transparente e com oportunidades para participação pública for a forma de operação da 

comissão, maior será a probabilidade das pessoas se interessarem pelos trabalhos da 

comissão.277 

Há sempre o risco de essas narrativas simplificarem excessivamente o conflito e 

relegarem certas divisões (que podem ser de soberana preocupação para certas comunidades e 

indivíduos) às margens do processo.278 A existência de grupos e subgrupos com diferentes 

sistemas de valores, interesses e necessidades, e com experiências particulares do conflito, 

pode gerar uma situação em que concorrentes abordagens de reconciliação são defendidas. As 

pessoas tendem a priorizar as suas necessidades no processo de reconciliação, reivindicando 

diferentes estratégias de intervenção após terem extraído de molduras religiosas, políticas e 

culturais um sistema de significado que dê sentido ao seu ambiente de vida.279 
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É interessante ressaltar que grande parte do vocabulário, da abordagem e da maneira 

de pensar a reconciliação nacional é fruto da herança das análises de níveis individuais, 

transplantada para as esferas mais abrangentes que são as análises dos níveis comunitário e 

nacional. Enquanto isso não é necessariamente uma coisa ruim, algumas desvantagens devem 

ser reconhecidas. Uma delas é que a discussão fica refém do emprego de ingredientes 

psicológicos tipicamente individuais ou interpessoais (como dor, trauma, vingança, cura, 

perdão), que muitas vezes não espelham as práticas em uma escala social ou política maior.280 

É preciso ter cuidado ao tomar emprestados esses termos e extrapolá-los diretamente do nível 

interpessoal para o nível nacional, que parece ser menos profundo, menos pessoal, e mais 

pragmático. 

 O perdão, por exemplo, é algo que permanece no poder pessoal das vítimas de dar ou 

negar. Um processo de reconciliação pode até tornar o perdão possível, mas um processo 

justo não deveria atingir a concessão do perdão por meio da pressão sobre as vítimas. O 

perdão é algo que permanece sobre a discrição das vítimas, podendo vir a se concretizar num 

estágio definido por elas, ou mesmo nunca vir a se concretizar, principalmente se os ofensores 

não forem considerados merecedores de tal ato.281 Charles Villa-Vicencio, que atuou como 

diretor nacional de pesquisa na Comissão de Verdade e Reconciliação da África do Sul, 

defende um modelo de reconciliação que muito se assemelha às posições apontadas acima 

sobre a reconciliação nacional. Adotando o que ele entende por ser uma visão mais “realista” 

do processo, ele defende que a reconciliação política não necessariamente inclui o perdão. 

Para esse autor, o perdão não é uma prioridade para a construção da nação, nem é uma tarefa 

política do Estado. Todavia, o Estado pode criar um contexto conducente à reconciliação, 

permitindo que as pessoas aprendam a viver juntas em busca do bem comum. Esse não seria 

um ideal utópico ou romântico, mas sim um modo de realismo – uma opção séria por viver 

em conjunto no meio de um conflito não resolvido. Não se sugere a resolução imediata de 

conflitos prevalecentes ou uma solução imediata dos problemas envolvidos. A preocupação é 

com o estabelecimento de um relacionamento ético como uma base na qual antigos inimigos e 

antagonistas podem tratar problemas prevalecentes de uma maneira viável e cooperativa.282 

O mesmo autor explica que a reconciliação política pode renunciar aos mais profundos 

desafios psicológicos e morais que muitos indivíduos ofendidos suportam. Enquanto o líder 
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político é frequentemente obrigado a falar a essas necessidades num nível nacional, a 

governança política não diz respeito às preocupações espirituais e psicológicas mais 

profundas da nação. A tarefa primária do governo não é a de ser padre ou psicólogo.283 Pelo 

contrário, a reconciliação é muito mais sobre uma vida democrática. É muito mais sobre o 

forjamento de um grau mínimo de cooperação como uma base para lidar com desigualdades, 

relações de poder, e diferenças que ameaçam destruir certa nação num momento específico. 

Villa-Vicencio defende que a democracia simplesmente não pode sobreviver sem o 

forjamento e construção de relacionamentos, que são a chave para lidar com as questões que 

dividem uma nação. É nesse ponto que entra a reconciliação. Ela está localizada no coração 

da política democrática.284 Se a noção de perdão puder ser separada da noção de 

reconciliação, será possível remover muitas das críticas e objeções mais sérias ao conceito. 

Será possível caminhar para uma descrição muito mais pragmática e realista da reconciliação 

como uma reconstrução das relações mínimas de trabalho – social, política e econômica – que 

permitirão que uma sociedade dividida possa tomar os primeiros passos em direção a um 

futuro sustentável compartilhado.285 

 No nível nacional, o indivíduo vítima dos abusos de direitos humanos deve construir o 

significado de sua vitimização dentro do discurso político nacional, aceitando as intervenções 

que lidam com ela nessa base. Nesse caso, o tratamento dos abusos individuais de direitos 

humanos precisa transformar-se num processo que seja capaz de “combinar o público e o 

privado de uma maneira que seja sensível ao sofrimento individual e às necessidades 

individuais, levando também em conta a sua contextualização na esfera política pública e o 

impacto que ele possa ter nesse domínio”.286 Ou seja, as dinâmicas dos conflitos devem ser 

inseridas dentro de uma narrativa política mais ampla que explica o conflito em termos das 

divisões encontradas em nível nacional. 

O foco num grupo nacional enxerga a reconciliação da comunidade como um processo 

promovido “dentro da arena política nacional onde os líderes que representam grandes setores 

da sociedade chegam a um entendimento, fazem compromissos, ou constroem um consenso 

público quanto a valores e fatos”287 utilizando a plataforma dos meios de comunicação em 

massa. A reconciliação política – a construção de relações de trabalho sociopolíticas – deve 

ser localizada do lado das iniciativas estruturais, e muito firmemente na arena política, 
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enquanto a reconciliação interpessoal seria um complemento chave, localizado muito mais no 

campo da cultura. As abordagens top-down atendem melhor os requisitos pragmáticos da 

política onde o objetivo é menos atingir um entendimento mútuo profundo, e mais construir 

relações de trabalho adequadas que sejam livres e protegidas de compromissos subjetivos.288 

O indivíduo e a comunidade não participam como os protagonistas na mudança, papel este 

relegado aos seus representantes públicos. Eles podem até participar na contribuição a esse 

processo nacional, observados os formatos pré-determinados dentro de agendas estabelecidas 

(como votações ou audiências públicas), onde poderão prover informações úteis ao 

mapeamento dos abusos cometidos pelas instituições estatais, ou simbolizar o papel de grupos 

políticos nacionais em ambos os lados do conflito. Em ambos os casos, o alvo da sua 

contribuição é a sociedade no nível nacional.289 

 

 

4.2 A relação entre verdade e reconciliação 

 

 

As comissões da verdade podem receber o mandato expresso de “promover a 

reconciliação”, e elas geralmente sofrem para definir como exatamente fazer isso. A sabedoria 

popular defende que o passado deve ser enfrentado para que haja uma base sobre a qual seja 

possível construir o futuro. Se os conflitos antigos e o legado de atrocidades são confrontados 

diretamente, supõe-se que a probabilidade desse cenário vir a se repetir no futuro será 

menor.290 

A associação dos termos “verdade” e “reconciliação” deve-se, em grande parte, a 

certas comissões da verdade que adotaram esses termos em seus nomes, como a Comissão de 

Verdade e Reconciliação, da África do Sul, a Comissão Nacional de Verdade e Reconciliação, 

do Chile, a Comissão de Verdade e Reconciliação, do Peru, e a Comissão de Recepção, 

Verdade e Reconciliação, do Timor Leste.291 
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É possível afirmar que essa conexão entre os dois conceitos – verdade e reconciliação 

– tem sido reiterada tantas vezes que “acabou adquirindo o status de um truísmo”.292 De um 

modo similar, pode-se argumentar que as comissões da verdade “se baseiam na hipótese de 

que o conhecimento do passado levará à [...] reconciliação no futuro, e que aprender a 

‘verdade’ irá de alguma maneira convencer os cidadãos a colocar o passado para trás e seguir 

em frente em direção a um futuro mais democrático”.293 

A associação entre os dois conceitos é tão recorrente que muitos observadores 

presumem que a reconciliação é um propósito integral, ou mesmo primário, da criação de uma 

comissão da verdade, o que nem sempre é o caso. Se e como a reconciliação nacional, política 

ou individual pode resultar do esclarecimento da verdade, e quais outros fatores são capazes 

de afetar esse objetivo elusivo, são questões que merecem maior consideração. 

A referida conexão entre os conceitos de verdade e de reconciliação levanta algumas 

questões: “Será que a verdade leva à reconciliação? Em outros termos, é necessário saber a 

verdade para atingir a reconciliação?”.294 Essa relação pode ser real, pelo menos em alguns 

casos, para algumas pessoas, ou em certas circunstâncias. Certamente, resolver desavenças e 

expor conflitos latentes pode ajudar a diminuir as tensões dentro da sociedade. Todavia, 

também é fácil imaginar que o oposto pode, às vezes, ser verdadeiro, e que a reconciliação 

pode ser afetada por outros fatores distintos do conhecimento ou reconhecimento da verdade 

sobre os erros do passado. Por exemplo, a reconciliação pode depender do fim das ameaças de 

futuras violências; da criação de um programa de reparações; da redução das desigualdades 

estruturais que afetam as comunidades vitimadas; ou mesmo da mera passagem do tempo. 

Ainda, casos de transições como as que ocorreram na Espanha e em Moçambique sugerem 

que um grau substancial de reconciliação nacional pode ser atingido mesmo na ausência de 

um processo formal de busca da verdade.295 

Não podemos descartar, também, a possibilidade de que a verdade pode produzir 

outros resultados que não sejam a reconciliação. Dependendo do contexto da transição e do 

histórico de violações de direitos humanos, há sempre o risco da revelação da verdade fazer 
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aflorar antigas rivalidades, que podem resultar em um novo ciclo de hostilidades ou numa 

busca por vingança. 

Essa conexão entre os conceitos de verdade e de reconciliação também levanta outros 

problemas. Isso se deve ao fato do modelo “verdade→reconciliação” acabar sendo tomado 

como algo certo e que não é realmente verificado (pouquíssimas tentativas são realizadas para 

verificar se essa conexão pode ser confirmada, seja em geral ou em casos específicos). Como 

resultado, esse modelo praticamente equipara “sucesso” com “reconciliação”. Desse modo, o 

sucesso da comissão passa a ser julgado primariamente com base em quanta reconciliação 

parece ter resultado do seu trabalho. Em outras palavras, essa presunção tornou-se tão comum 

que a avaliação da contribuição de qualquer processo de revelação da verdade se restringe, 

basicamente, à presença ou ausência de reconciliação, enquanto ela (reconciliação) deveria ser 

enxergada como um entre muitos possíveis resultados positivos do processo.296 Focar apenas 

na presença ou na ausência de reconciliação como uma base para avaliar as contribuições de 

uma comissão da verdade cria o risco de não ser dada a devida atenção às várias outras 

maneiras em que as comissões são bem sucedidas, ou às muitas contribuições que elas de fato 

realizam. 

 Feitas essas ressalvas, merecem ser apontados alguns dos potenciais benefícios que as 

comissões da verdade podem gerar para a reconciliação das sociedades que escolhem fazer 

uso desse instrumento. Primeiramente, a natureza pública oficial de uma comissão da verdade 

é capaz de transformar a verdade histórica num reconhecimento oficial dos abusos causados 

às vítimas – um valor central para a reconciliação nacional.297 

Descobrir o que ocorreu no passado faz parte de um processo de recordação, o que 

implica a construção de uma memória conjunta do passado. Para ser efetiva, uma comissão da 

verdade precisa envolver e confrontar toda a sociedade em um doloroso diálogo nacional, 

com um sério exame de consciência, e tentar olhar para os males da sociedade que tornaram 

(e talvez continuem a tornar) possíveis os abusos.298 As perdas sofridas pelos diversos lados 

devem ser vistas como perdas de uma sociedade como um todo. Uma memória comum é uma 

característica essencial de um grupo para que ele tenha uma identidade comum.299 
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Buscar a revelação da verdade é considerado importante para tornar impossível a 

negação dos abusos em massa ocorridos no passado.300 A teoria é a de que, após a 

disseminação e ampla aceitação das provas, ninguém pode negar a extrema violência que foi 

empregada por ter sido considerada necessária para manter o antigo regime, nem que as 

pessoas que simplesmente “desapareceram” ou “cometeram suicídio” enquanto estavam em 

custódia na realidade foram mortas por agentes do governo.301 Mas a própria teoria traz a sua 

refutação: num sistema aberto e democrático, onde ninguém “detém” a verdade, pouquíssimas 

são as verdades que não podem ser negadas, contemporaneamente ou em futuras gerações. 

Esses argumentos sugerem uma circularidade para o debate sobre a verdade.302 

Buscar conjuntamente a verdade também tem como objetivo fazer com que as diversas 

partes reconheçam abertamente que elas possuem diferentes visões da realidade. As memórias 

são parte do entendimento socialmente construído por cada lado sobre a situação, moldadas 

pela cultura e aprendizado, discurso e crença. A maneira pela qual diferentes grupos 

relembram e constroem o seu passado é frequentemente central para a mobilização do conflito 

e, portanto, uma questão crucial a ser enfrentada nos trabalhos que buscam a reconciliação.303 

Reescrever a história oficial do país pode funcionar também como uma poderosa arma 

política para questionar a credibilidade de certos atores políticos. O caso brasileiro, a exemplo 

de outros governos que fizeram a transição para a democracia de uma maneira “negociada”, 

contou com algumas dificuldades extras pelo fato dos membros do antigo regime terem 

permanecido, após a transição democrática, nos mesmos cargos que ocupavam durante a 

ditadura militar. Isso dificultou a introdução de uma nova cultura política que redefinisse, por 

exemplo, o papel das forças armadas e da polícia na sociedade. A cultura da impunidade e a 

natureza politizada dessas estruturas configuram sempre obstáculos à sustentabilidade da 

transição. 

Indo mais além, pode-se argumentar que o tipo de reconhecimento público que uma 

comissão da verdade proporciona funciona como um ato simbólico da inauguração de uma 

nova ordem política e moral. Pedir às vítimas que esqueçam as perversidades do passado é 
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tratá-las como se nenhum mal lhes tenha sido infligido, como se elas não tivessem nada com 

o que estar ressentidas. O reconhecimento de que graves erros foram cometidos no passado, 

de que as pessoas foram severamente vitimadas, e que indivíduos, grupos e mesmo inteiras 

comunidades foram identificadas por seus crimes anuncia e salienta esse novo regime 

moral304 e dá às vítimas a confiança necessária para a sua reinserção no processo político.305 

Ao menos, a comissão da verdade tem o poder de modificar a moldura do discurso público e 

da memória pública, reduzindo o número de mentiras que pode ser circulado sem 

contestação.306 

Nas sociedades que estão tentando lidar com um doloroso passado de violações de 

direitos humanos, abuso de poder, isolamento e impotência dos indivíduos, a dimensão 

política da verdade é apreendida porque os valores transmitidos por um debate livre, inclusivo 

e aberto são similares àqueles subjacentes à democracia.307 Isso porque “a democracia é uma 

pré-condição para o acesso livre aos dados históricos e para o debate livre sobre o seu 

significado em que a criação da verdade pública depende”.308 Mais ainda, com a deliberação 

pública provocada pelas investigações dos abusos de direitos humanos em massa, o próprio 

valor da democracia, entendida como as dinâmicas sociais responsáveis por tais violações, 

passa a ser alvo de discussões e críticas coletivas.309 

 

 

4.2.1 Reconhecimento e confiança cívica 
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As comissões da verdade possuem um potencial de afirmação de normas gerais e 

básicas (assegurando que as normas protetoras de direitos humanos são vigentes e que as 

violações aos bens protegidos não devem ser toleradas), e são capazes de contribuir 

especialmente com duas facetas do objetivo mediato da reconciliação: o reconhecimento das 

vítimas e dos fatos e a promoção da confiança cívica. 

 Graves violações de direitos humanos despedaçam as expectativas normativas 

fundamentais à nossa percepção de agência humana310 (a capacidade de agir, influenciar a 

própria vida e assumir a responsabilidade pelo seu próprio comportamento). As expectativas 

que são quebradas quando os direitos humanos são violados não são do tipo extravagante; elas 

são baseadas em normas gerais (aquelas que definem limites sociais, morais e interpessoais) – 

isto é, elas são expectativas cuja satisfação nós nos sentimos razoavelmente no direito de 

exigir, por serem a manifestação da estrutura básica, da base ou do arcabouço de nossa 

agência.311 Elas são expectativas sobre, por exemplo, “o que constitui um tratamento legítimo 

de outros e nas mãos de outros, sobre situações nas quais é ‘normal’ esperar pela assistência 

de outros, sobre o Estado ser o garantidor, e não o violador de direitos fundamentais, e por aí 

em diante”.312 A natureza básica, quase fundamental dessas expectativas explica os efeitos de 

medo profundo que a sua quebra geram, uma vez que as vítimas passam a sofrer com uma 

sensação profunda de desorientação normativa (elas se perguntam como algo assim pode ter 

acontecido), de solidão (elas questionam como alguém pode ter feito aquilo com elas, e como 

ninguém impediu que isso acontecesse) e ressentimento (elas acreditam, com razão, que algo 

assim nunca deveria ter ocorrido, que elas mereciam um tratamento melhor).313 

Não é incomum que as vítimas de sérios abusos passem a levar vidas mais reclusas do 

que antes das violações, que elas se retirem dos espaços públicos, se desliguem das redes 

sociais, e abstenham-se de fazer reivindicações às autoridades e instituições formais.314 

Quando direitos fundamentais são violados, não são apenas as vítimas que são afetadas, mas a 

sociedade de uma maneira geral. A função do sistema legal consiste, enquanto instituição 

social, em possibilitar a oferta de segurança jurídica, “de formar expectativas acertadas sobre 
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o comportamento do outro, contra o risco de ser defraudada pela prática social real”.315 

Geralmente, quando as pessoas que não foram vitimadas passam a ter conhecimento do que 

ocorreu com as vítimas, elas mesmas começam a acreditar que ninguém está a salvo, que o 

ocorrido pode se repetir com qualquer um, o que resulta numa redução generalizada do poder 

de agência.316 

Um esforço institucionalizado de confrontar o passado, por meio, por exemplo, de 

uma comissão da verdade, pode ser visto por aqueles que sofreram as violências como um 

esforço de boa-fé de esclarecer tudo o que se passou e de iniciar um novo projeto político em 

torno de normas e valores que dessa vez possam ser verdadeiramente compartilhados.317 

Tanto o processo de construção de um registro dos abusos em massa que ocorreram em certo 

período da história de um país, quanto o próprio relatório final da comissão podem funcionar 

como resposta à quebra das normas fundamentais. Uma das metas da instauração de uma 

comissão da verdade é o de propiciar o reconhecimento das vítimas e dos fatos ocorridos, 

como foi apontado no tópico anterior. 

Por meio de suas investigações e da criação de um espaço público de debate, a 

comissão favorece o reconhecimento dos danos causados às pessoas que sofreram com as 

violências, de um modo que essas pessoas sintam que elas não são apenas vítimas, mas 

também portadoras de direitos e, fundamentalmente, cidadãs. Quanto aos fatos, esse 

mecanismo de justiça de transição pode contribuir para contestar as mentiras oficiais e os 

mitos relacionados às violações dos direitos humanos. É importante não somente dar amplo 

conhecimento às violações de direitos humanos, mesmo que os fatos revelados não sejam 

inteiramente desconhecidos, mas também que seja reconhecida pelo governo, cidadãos e 

perpetradores a injustiça de tais abusos, além de serem aceitas as correspondentes parcelas de 

responsabilidade. Desse modo, “a busca pelo estabelecimento de uma verdade oficial sobre 

um passado brutal pode ajudar a sensibilizar as futuras gerações contra o revisionismo e dar 

poder aos cidadãos para que reconheçam e oponham resistência a um retorno às práticas 

abusivas”.318 

Como segundo componente do objetivo mediato da reconciliação, a revelação da 

verdade pode promover a confiança cívica ao responder às ansiedades das vítimas, que devem 
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temer que a identidade política de parte dos cidadãos tenha sido moldada em torno dos valores 

que tornaram possíveis os abusos do passado.319 

Quando confiamos em alguém, nós estamos sempre em certa medida vulneráveis, mas 

nós somos capazes de aceitar a nossa vulnerabilidade devido à nossa relativa confiança de 

que, mesmo na ausência de certeza quanto ao que pode ocorrer em dada situação, os outros 

estão propensos a agir bem, ou decentemente, em relação a nós.320 Entendida como uma 

alternativa ao monitoramento e ao apelo às sanções, a confiança envolve expectativas 

normativas compartilhadas: eu confio em alguém não apenas quando eu estou confiante na 

regularidade de seu comportamento, mas sim quando estou convencido de que dentre as 

razões que essa pessoa tem para agir está um comprometimento aos valores, normas e 

princípios que nós compartilhamos. Já o termo cívica se refere não à forma de confiança 

característica da relação entre pessoas íntimas, mas sim ao tipo de disposição que pode 

ocorrer entre cidadãos estranhos entre si, mas que são membros da mesma comunidade 

política.321 Como membros de sociedades complexas, eles conseguem sobreviver atribuindo 

uns aos outros intenções não-hostis. 

Do mesmo modo, nós também confiamos em instituições. A pergunta que se coloca, 

então, é: como uma confiança vertical entre os cidadãos e as suas instituições pode ser 

entendida, uma vez que ela não pode ser reduzida a uma mera regularidade empírica? O 

sociólogo Claus Offe oferece a seguinte explicação: 

 

“confiar nas instituições” significa algo completamente diferente de “confiar no meu 
vizinho”: significa saber e reconhecer como válidos os valores e forma de vida 
incorporados em uma instituição e derivar desse reconhecimento a presunção de que 
essa ideia faz sentido suficiente para um número suficiente de pessoas para motivar 
o seu apoio contínuo à instituição e a observância das suas regras. Instituições bem 
sucedidas geram um circuito de retroalimentação negativo: eles fazem sentido para 
os atores para que os mesmos os apoiem e cumpram com o que a ordem 
institucionalmente definida prescreve. 322 
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Assim, confiamos numa instituição quando atuamos na suposição de que as regras, 

normas e valores são compartilhados por seus membros ou participantes, que as consideram 

obrigatórias.323 

Procurar causar um impacto em crenças coletivas envolve defender a relevância da 

dimensão subjetiva e ideológica da política como construtora de novas referências 

compartilhadas e, portanto, como uma esfera de reprodução ou eixo de coordenação social.324 

Mudar as mentalidades das pessoas requer a reconstrução da confiança nas instituições que 

não foram capazes ou não se dispuseram a prevenir a violência e o abuso no primeiro lugar. 

Essas instituições – definidas como conjuntos de normas e valores – devem ser sustentadas, 

garantidas e promovidas pelo Estado. Quando um Estado abusou do seu poder, perdeu seu 

poder, ou nunca desenvolveu o poder necessário para prover a segurança e paz para todos os 

cidadãos, ele não terá nenhuma – ou perdeu toda – confiança de seus cidadãos.325 

 É necessário, então, um ajuste de comportamentos individuais tanto dos agentes 

públicos como dos privados em relação à ética comportamental, para que possa ser 

disseminada na sociedade uma presunção de confiança e cumprimento das normas vigentes. 

Uma vez que as instituições são diretamente vinculadas ao processo de desenvolvimento, é 

imperioso que os ajustes compartilhados pelos agentes públicos e privados tenham como base 

padrões de comportamento comuns, fundamentados na ética e confiança mútuas.326 

O conceito de confiança cívica aqui exposto em muito se assemelha ao conceito de 

capital social, mais familiar para os que estudam o campo do desenvolvimento. Uma 

definição ampla do conceito de capital social é aquela que inclui qualquer caso no qual as 

pessoas cooperam para fins comuns com base em normas e valores informais 

compartilhados.327 Muito utilizado na discussão sobre desenvolvimento econômico, esse 
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conceito também é considerado decisivo para uma democracia bem-sucedida, pois ele permite 

que os indivíduos se organizem para defender os seus interesses e apoiar necessidades 

coletivas. 

A comissão da verdade no Brasil poderá buscar compreender e superar alguns 

obstáculos gerados pela falta de confiança entre os cidadãos, e entre estes e as instituições do 

governo, resultado de um período em que os regimes legais falharam em proteger um extenso 

rol dos direitos dos cidadãos, dentre os quais figuram direitos civis e políticos. Da sua 

atividade, que procurará modificar uma cultura política, espera-se que a afirmação das normas 

resulte num aumento do raio de confiança dos indivíduos para com o Estado. Isso tentaria 

sanar o que costuma ser apontado como um dos vícios da democracia moderna, que é 

exatamente o de promover um individualismo excessivo, isto é, cada um preocupa-se apenas 

com a própria vida e com a sua própria família, havendo um descrédito no envolvimento com 

assuntos públicos.328 

Se reconhecermos que as liberdades políticas e os direitos democráticos estão entre os 

“elementos constitutivos” do desenvolvimento,329 e que cada pessoa é o sujeito central e 

destinatário principal do processo de desenvolvimento, devendo ser tratada como um fim em 

si mesmo,330 o trabalho da Comissão (e o consequente acesso às informações que estão nas 

mãos do governo) tem o potencial de propiciar a oportunidade para que as pessoas que até 

hoje estão batalhando para esclarecer os fatos e circunstâncias das violações de direitos 

humanos ocorridas no regime da ditadura possam dar prosseguimento aos seus planos de vida, 

da maneira que acharem melhor. 

 

 

4.3 Significado da reconciliação nacional para o caso brasileiro 

 

 

Não existe um modelo único para a constituição das comissões da verdade. Uma de 

suas características principais é a de que elas são instrumentos inerentemente flexíveis e 

moldados para responder às necessidades e circunstâncias específicas do país no qual irão 
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funcionar. Enquanto as experiências de outros países podem servir de exemplo, é essencial 

que qualquer nova comissão da verdade seja derivada de um processo endógeno de 

planejamento e reflexão estratégica de acordo com as necessidades e oportunidades do local 

onde ela será instalada.331 

O Brasil se insere no grupo dos países que fizeram a transição para a democracia nas 

duas últimas décadas do século passado, como os países da América Latina e os países do 

Leste Europeu pertencentes ao antigo bloco da então União Soviética, após terem 

experimentado um longo período de violência política nas mãos de regimes autoritários. Por 

tudo o que foi exposto ao longo deste trabalho, ficou claro que definir o sentido de 

reconciliação não é uma tarefa fácil, por tratar-se de um termo que permite uma variada gama 

de interpretações. 

De certo modo, pode até soar estranho falar em “reconciliação nacional”, no Brasil. 

Não é segredo que a história do nosso país é marcada pelo apelo à violência, por uma 

profunda e persistente desigualdade socioeconômica e por um enorme distanciamento social 

entre as classes dominantes e as subordinadas, capaz de criar uma estreitíssima camada 

privilegiada, oposta ao grosso da população, que muitas vezes vive em níveis extremos de 

pobreza. 

A própria formação do povo-nação brasileiro surge “da concentração de uma força de 

trabalho escrava, recrutada para servir a propósitos mercantis alheios a ela, através de 

processos tão violentos de ordenação e repressão que constituíram, de fato, um continuado 

genocídio e um etnocídio implacável”,332 processo este que também atingiu, em diferentes 

escalas, as populações indígenas. A unidade nacional, viabilizada pela integração econômica 

sucessiva dos diversos implantes coloniais, “resultou de um processo continuado e violento de 

unificação política, logrado mediante um esforço deliberado de supressão de toda identidade 

étnica discrepante e de repressão e opressão de toda tendência virtualmente separatista”.333 

Isso inclui os movimentos sociais que aspiravam fundamentalmente edificar uma sociedade 

mais aberta e solidária. A luta pela unificação potencializou e reforçou a repressão social e 

classista, criando episódios em que foram castigados como separatistas movimentos que na 

sua essência eram republicanos ou antioligárquicos334 (como ocorreu em Canudos). 
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 As elites dirigentes do nosso país viviam e continuam a viver sob o pânico da ascensão 

das classes oprimidas. Prova disso é o uso que faz de uma brutalidade repressiva contra 

qualquer insurgência e a predisposição autoritária do poder central, que não admite qualquer 

alteração da ordem vigente, assim como a preferência das classes dominantes pelas 

“revoluções preventivas”, conducentes a ditaduras vistas como um mal menor que a 

realização de qualquer mudança na ordem vigente.335 

Toda essa herança de desigualdade continua exercendo um forte efeito sobre a atuação 

das instituições responsáveis pela aplicação da lei no país. Assim como em muitos países com 

essas características, o Estado brasileiro é comumente cortês com os poderosos, dotando-os de 

imunidade, insensível com os excluídos, considerados invisíveis, e cruel com aqueles que 

desafiam a estabilidade social baseada na hierarquia e na desigualdade, resultado de um 

verdadeiro processo de demonização.336 

Estes são, em pinceladas largas, alguns dos traços que marcaram o processo de 

construção histórica do nosso país. Novamente, é um passado marcado pela violência, pela 

desigualdade, pela repressão e pela força. No campo socioeconômico, o povo brasileiro 

sempre foi marcado por um exacerbado distanciamento social, onde o antagonismo classista 

criou enormes abismos que separam os brasileiros ricos dos pobres, e todos eles dos 

miseráveis. Já no campo político, temos um cenário de constante violência no exercício do 

poder e na sua generalizada aceitação pela consciência popular, que atingiu outros patamares 

quando a justificativa ética do poder político passou a abarcar o conflito ideológico entre as 

correntes de esquerda e direita que marcou a maior parte do século XX. A guerra contra o 

perigo comunista, lançada com êxito pelo governo Getúlio Vargas em meados da década de 

1930, a perseguição de líderes políticos e estudantis e a repressão aos demais dissidentes 

políticos, realizadas todas em nome da defesa da pátria, foram retomadas e ampliadas pelos 

governos militares a partir do golpe de 1964.337 Falar em reconciliação, então, aparenta não 

fazer muito sentido, especialmente se for adotada a ideia de que a reconciliação seria a 

reaproximação ou reunificação de uma sociedade dividida, o retorno a um estado ideal prévio 

em que todos estavam “conciliados”. No entanto, é necessário destacar que a Comissão 
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Nacional da Verdade não foi a primeira a propor a ideia de reconciliação nacional. Esta 

expressão ganhou destaque no sistema político pátrio com a anistia de 1979. 

A ideia de reconciliação foi empregada, pelo processo da anistia, como parte de um 

discurso legitimador que teve como objetivo afastar a justiça no momento da transição. O 

intuito era evitar que o novo regime tivesse que lidar com as disputas e tensões herdadas do 

regime prévio, contendo ao máximo o ressurgimento dos debates políticos que ensejaram a 

ruptura original com a democracia.338 Defendia-se a inauguração de um novo capítulo na 

história do país, mas com um olhar voltado exclusivamente para o futuro. A anistia passou a 

ter a conotação de uma estratégia de esquecimento do passado, onde o Estado, fazendo uso da 

promessa de um processo de redemocratização lento e gradual, procurou passar uma borracha 

sobre os crimes cometidos durante a ditadura (especialmente aqueles cometidos pelos agentes 

estatais). 

O Supremo Tribunal Federal, na ânsia de encerrar definitivamente o julgamento da 

ADPF nº 153, em que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pedia a correta 

interpretação da Lei de Anistia, acabou tomando uma decisão mais política do que jurídica 

sobre o conceito de crimes conexos, não sob a luz do direito, mas sim sob a luz do que ele 

julgou ser a melhor interpretação histórica da lei.339 Entendendo ter existido uma 

“conciliação” nacional que teria sido representada pela negociação em torno da anistia, os 

ministros do STF julgaram que tudo o que foi feito no passado foi feito com a consciência de 

que não deveria ser novamente discutido no futuro. Essa decisão se baseia exclusivamente no 

entendimento da maioria dos ministros de que nós somos obrigados a respeitar uma suposta 

“decisão histórica” que foi adotada no final dos anos 1970. 

Esse emprego de uma interpretação histórica da lei é problemático, porque agora a 

sociedade brasileira terá que conviver com a ficção criada pelo STF de que houve um “acordo 

político bilateral” entre a sociedade civil e o Estado, que resultou na Lei de Anistia. A análise 

do contexto histórico e da conjuntura política em que se deu a edição da Lei de Anistia no 

Brasil é capaz de revelar que, quando da discussão do projeto de lei, tentou-se fazer o 

consenso por intermédio da coerção, sendo que nesse contexto é que foi obtida a 
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“conciliação”.340 A anistia resultante do processo de votação do Congresso Nacional não 

apresentou o caráter de “anistia ampla, geral e irrestrita” buscado pela sociedade civil e por 

todos que lutavam pela reabertura política e redemocratização do país. Isso porque o § 2º do 

seu art. 1º excetuou "dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de crimes 

de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal"341 (os chamados crimes de sangue). 

Também “não outorgou benefícios pecuniários a quem foi afastado ou demitido do emprego 

ou cargo público”.342 

A anistia não foi, portanto, totalmente bilateral e equitativa entre os lados (agentes do 

Estado e dissidentes políticos), mas sim muito mais benéfica a quem estava no poder, já que 

aqueles que praticaram ilícitos em nome do regime militar não foram investigados nem 

julgados por seus crimes. Enquanto isso, muitos dos dissidentes políticos investigados e 

condenados pelos seus crimes continuaram presos, já que não foram beneficiados pela anistia. 

Assim, a anistia acabou sendo parcial e condicional para os opositores do regime e total e 

prévia para os agentes estatais.343 Fica claro, então, que não há que se falar em “reconciliação 

nacional” com a promulgação da Lei de Anistia, pelo menos não com o sentido que lhe foi 

emprestado pelo regime militar e, três décadas mais tarde, pelo STF. 

Feita essa rápida digressão histórica, cabe, então, apontar qual é o significado que essa 

expressão deve assumir no contexto atual. Este trabalho defende que, no caso brasileiro, falar 

em reconciliação nacional faz mais sentido se ela for entendida como um processo de 

mudança ainda em curso, que se iniciou em meados da década de 90 com a criação do 

programa de reparações e com o reconhecimento por parte do Estado brasileiro de sua 

responsabilidade no cometimento de graves violações de direitos humanos durante o regime 

militar, e que muito provavelmente não se encerrará com o término dos trabalhos da 

Comissão Nacional da Verdade. As investigações das comissões da verdade somente são 

capazes de oferecer um quadro parcial do universo repressivo, o que significa que será 

necessário continuar a lidar com o passado. Aliás, dificilmente a reconciliação atingirá um 

estado final definitivo de perfeição, pois há sempre diferentes reivindicações ao longo das 
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diversas esferas de uma sociedade. É por isso que a concepção de reconciliação a ser adotada 

em nosso país não pode ser uma que defenda fazer tábula rasa do passado. Estritamente 

falando, é impossível retornar ao status quo ante, sendo indefensável e irrealizável uma 

concepção de reconciliação que enfatiza um sentido absoluto de encerramento do debate ou 

de harmonia social.344 

Outro ponto a ser considerado é que a reconciliação nacional em nosso país não deverá 

ter como preocupação a reconciliação em um nível interpessoal. Num nível individual, a 

reconciliação é muito mais complexa, e muito mais difícil de ser atingida pelos meios de uma 

comissão nacional. A reconciliação de uma vítima com os perpetradores dos abusos é um 

processo profundamente pessoal, e as necessidades e reações de cada pessoa nos processos de 

paz e de revelação da verdade podem ser diferentes. Ainda, o perdão não pode ser 

institucionalizado ou exigido legalmente. 

Mesmo sendo difícil prever quais serão as consequências dos trabalhos da comissão, é 

muito provável que velhos ódios persistam e que muitos não perdoarão os perpetradores de 

violações de direitos humanos. Por outro lado, muitos continuarão insistindo que lutaram para 

‘defender a pátria’ ou algum outro valor igualmente abstrato, e dessa forma continuarão a 

justificar a repressão. Assim, as divisões e desacordos tendem a persistir. Não é realista 

esperar que quando uma comissão oficial diz estar proclamando a verdade, esta irá ser aceita 

por aqueles contra a qual ela é dirigida. A polícia e os militares defendem a sua própria 

verdade, sendo difícil imaginar que aqueles que acreditavam que estavam eliminando um 

terrorista ou uma ameaça de insurgência passem a negar essa ideia simplesmente porque uma 

comissão da verdade revela que esse temor de ameaça não tinha fundamento. As pessoas, 

especialmente aquelas que vestem um uniforme, não renunciam facilmente ou prontamente às 

premissas sobre as quais as suas vidas se baseiam.345 Apenas no caso de uma comunidade que 

compartilha de um senso comum de moralidade e de uma mesma visão dos eventos do 

passado a “verdade” disseminada consegue se encaixar dentro dessa narrativa pré-existente. 

Entretanto, onde não há um consenso nem quanto à moralidade de questões fundamentais (por 

exemplo, “a tortura foi uma prática generalizada ou excepcional?”) a verdade que é revelada 

dificilmente terá o condão de aproximar as pessoas.346 Esse ponto acaba escapando da atenção 
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dos estudiosos exatamente porque entre os devotos da verdade e reconciliação há 

normalmente um consenso quanto ao valor dos direitos humanos básicos. 

A preocupação deve residir, portanto, na restauração da relação das vítimas com o 

Estado, e vice-versa, levando em consideração as realidades intransigentes da política. O 

modelo de reconciliação nacional reconhece que desacordos políticos e conflitos são 

intrínsecos à política e que um elemento de discordância política deve ser aceito e até bem 

recebido como um sinal de uma comunidade saudável. Todavia, para que haja a reconciliação, 

as vítimas e a sociedade como um todo devem voltar a confiar no Estado, não só na 

burocracia, mas particularmente nas forças armadas, na polícia e nas agências de inteligência 

responsáveis pelos mais evidentes abusos de direitos humanos.347 Isso porque “longos 

períodos de violência oficial e de impunidade destroem a confiança na função protetora do 

Estado e estimulam a perpetuação de mais comportamentos abusivos, confirmando a 

desconfiança”.348 

Voltar a confiar no Estado significa, resumidamente, saber que o Estado não possui a 

mesma ideologia que ele possuía na época em que figurou como o grande mandante e 

perpetrador de violações de direitos humanos. É saber que o Estado de hoje não é o mesmo da 

época da ditadura, que ele atua em favor dos direitos humanos e do bem-estar dos seus 

cidadãos, ou seja, que ele está comprometido a respeitar as leis e os procedimentos e 

processos previstos na Constituição, buscando superar as mais variadas formas 

institucionalizadas de violência. A justificativa para esse entendimento é que os cidadãos 

confiam no sistema legal quando eles acreditam que ele irá produzir as respostas e resultados 

esperados. Essa confiança pode ser considerada complexa, pois ela envolve preocupações 

com as investigações policias, com a eficiência do sistema das cortes judiciais, com a 

honestidade dos juízes, com a independência do judiciário, etc. O processo de reconciliação 

nacional depende, dentre outras medidas, de que o Estado assuma os danos impostos às 

pessoas que sofreram nos mais diversos graus com a perseguição política, peça desculpas 

pelos fatos ocorridos, valorize a memória histórica349 e adote as correções de rumo 

                                                           
347 GLOPPEN, Siri. Reconciliation and Democratisation: Outlining the Research Field. Report R 2002:5. 
Bergen: Chr. Michelsen Institute, 2001, p. 7. Disponível em: 
<http://bora.cmi.no/dspace/bitstream/10202/188/1/Report%20R%202002-5.pdf>. Acesso em: 12 de agosto de 
2012. 
348 GONZÁLEZ, Eduardo. Observações sobre o Mandato Legal da Comissão Nacional da Verdade do 
Brasil. International Center for Transitional Justice – ICTJ, maio de 2012, p. 6. Disponível em: 
<http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-ObservacionesCNV-Brazil-PORT.pdf>. Acesso em: 12 de agosto de 
2012. 
349 ABRÃO, Paulo et al. Educação e Anistia Política: Ideias e Práticas emancipatórias para a construção da 
memória, da reparação e da verdade no Brasil. In: SANTOS, Boaventura de Sousa et al. (org.). Repressão e 



94 

 

necessárias aos órgãos públicos, para que os erros do passado não sejam cometidos 

novamente.350 

As comissões da verdade também ajudam, de uma maneira geral, a dar ímpeto à 

transformação das instituições estatais. Ao demonstrar que as violações dos direitos humanos 

no passado não constituíram um fenômeno isolado ou atípico, as comissões podem melhorar 

as opções daqueles que, dentro ou fora de um novo governo, desejam implementar reformas 

reais para assegurar o fomento e a proteção dos direitos humanos.351 

Com a publicação do relatório final de uma comissão espera-se que a história do país 

passe a ser contada de outra maneira e que seja fornecida uma definição sistematizada do que 

é socialmente certo e errado. Essa é a maneira pela qual é definida a justiça regulatória.352 O 

Estado e seus mandatários devem aceitar a responsabilidade pelas suas transgressões 

passadas, promover a depuração das causas e consequências desses fatos e cumprir as 

recomendações da CNV. Como a comissão tem como um dos seus objetivos “colaborar para 

que seja prestada assistência às vítimas” das graves violações de direitos humanos (art. 3º, 

VII), também se espera que ela recomende a prestação de certos serviços específicos, como os 

que oferecem tratamento ou acompanhamento psicológico para os que deles necessitam. 

Como dito anteriormente, a reconciliação nacional não resultará exclusivamente do 

trabalho da CNV. Isso se dá porque as demandas por justiça ainda não terão sido atendidas, e 

essa é uma parte fundamental do processo de reconciliação para grande parte do grupo das 

vítimas (e familiares das vítimas) dos crimes da ditadura. Elas continuarão na luta pela 

punição dos perpetradores e pelo cumprimento integral da sentença da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos no caso Gomes Lund e outros vs. Brasil, no sentido de que “o Estado 

deve conduzir eficazmente a investigação penal dos fatos do presente caso, a fim de esclarecê-

los, determinar as correspondentes responsabilidades penais e aplicar efetivamente as sanções 

e consequências que a lei disponha”.353 

                                                                                                                                                                                     

Memória Política no Contexto Ibero-Brasileiro: estudos sobre Brasil, Guatemala, Moçambique, Peru e 
Portugal. Brasília: Ministério da Justiça, Comissão de Anistia; Portugal: Universidade de Coimbra, Centro de 
Estudos Sociais, 2010, p. 76. 
350 TAVARES, André Ramos; AGRA, Walber de Moura. Justiça Reparadora no Brasil. In: SOARES, Inês 
Virgínia Prado; KISHI, Sandra Akemi Shimada (orgs.). Memória e Verdade – A Justiça de Transição no 
Estado Democrático Brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 89. 
351 VAN ZYL, 2009, p. 74. 
352 BLOOMFIELD, 2006, p. 21. 
353 Sentença da CtIDH, parágrafo 256. Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf>. Acesso em: 16 de outubro de 2012. 



95 

 

As vítimas e os seus familiares não estão sozinhos nessa batalha. Setores do Ministério 

Público Federal fazem coro às reivindicações de investigação penal dos fatos. Há notícias de 

que há hoje mais de 70 investigações em curso para embasar ações criminais contra policiais e 

militares.354 Além disso, no ano passado a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal, que tem a atribuição de coordenar e revisar a atuação institucional em 

matéria criminal, se posicionou no sentido de que o MPF, no exercício de suas atribuições 

constitucionais, está vinculado ao cumprimento da decisão da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, enquanto permanecer válido e não for declarado inconstitucional o 

reconhecimento da jurisdição da Corte. Para tanto, “deverá dar início à investigação criminal 

para responsabilizar os agentes das condutas violadoras de direitos humanos durante a 

Guerrilha do Araguaia, e para identificar as vítimas”.355 Também foi criado no âmbito da 2ª 

Câmara o “Grupo de Trabalho Justiça de Transição”, que terá uma atuação dedicada aos 

aspectos criminais relativos ao cumprimento da sentença da CtIDH, mas não se restringindo 

ao episódio da Guerrilha do Araguaia, haja vista que seu objeto, nos próprios termos da 

sentença da Corte, deve abranger também os “outros casos de graves violações a direitos 

humanos”.356 

                                                           
354 COSTAS, Ruth. MP investiga 70 casos para abrir processos contra agentes do regime militar. BBC Brasil, 
Londres, 02 de julho de 2012. Disponível em: 
<http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/07/120630_mp_processos_militares_rc.shtml>. Acesso em: 16 
de outubro de 2012. 
355 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Procuradoria Geral da República – 2ª Câmara de Coordenação e 
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Revisão (matéria criminal e controle externo da atividade policial). I Workshop Internacional sobre Justiça de 
Transição: os efeitos domésticos da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Caso Gomes 

Lund e outros vs. Brasil e as atribuições do Ministério Público Federal. Documento nº2/2011, 03 de outubro 
de 2011, p. 12. Disponível em: <http://2ccr.pgr.mpf.gov.br/diversos/justica-de-transicao/documento%202.pdf>. 
Acesso em: 16 de outubro de 2012. 
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5 DESAFIANDO SUPOSIÇÕES 

 

 

5.1 Justificativas para a criação de uma comissão da verdade 

 

 

Além dos objetivos de estabelecer a verdade sobre as violações de direitos humanos e 

de promover a reconciliação, os defensores das comissões da verdade normalmente justificam 

a criação desses mecanismos associando-os a outros três objetivos, que envolvem a promoção 

ou fortalecimento: da democracia, de uma cultura de direitos humanos e do estado de 

direito.357 Como exemplo, temos o capítulo de recomendações do relatório final produzido 

pela Comissão da Verdade e Reconciliação da África do Sul (volume 5, capitulo 8), o qual 

indica que o foco das suas recomendações está voltado para a criação de uma cultura de 

direitos humanos e para a transformação democrática de diversas instituições, incluindo 

instituições legais e judiciais, sistema carcerário, sistema de saúde e setores de segurança.358 

O argumento a ser feito aqui é o de que, apesar dessas frequentes alegações, sabemos muito 

pouco a respeito dos efeitos de uma comissão da verdade. Na ausência de provas empíricas 

convincentes, as conclusões tanto dos partidários quanto dos críticos das comissões da 

verdade são todas hipóteses, e não conclusões. Apesar do crescimento em sua popularidade, 

não há um consenso quanto às consequências políticas e sociais em longo prazo das 

comissões da verdade.359 

 A ideia central, em linhas gerais, é a de que as comissões seriam capazes de inaugurar 

uma nova era democrática e fomentar a causa dos direitos humanos por meio da geração de 

uma nova narrativa acerca do passado disputado por diferentes frações da sociedade, ao 

fornecer elementos suficientes para uma repreensão pública das instituições responsáveis 

pelos crimes do passado, e por meio das suas recomendações, desenhadas para garantir que 

tais violações não voltem a ocorrer no futuro.360 A literatura sobre a revelação da verdade fez 

um trabalho pobre em especificar as condições sob as quais as relações propostas se 

                                                           
357 Remetemos o leitor ao tópico 2.3 desta dissertação, especialmente à parte que destaca trechos dos discursos 
proferidos na cerimônia de instalação da Comissão Nacional da Verdade, realizada em Brasília no dia 16 de 
maio de 2012. O fortalecimento da democracia é o objetivo que mais aparece como justificativa para a criação 
dessa comissão. 
358 Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report, Volume 5, Chapter 8, pp. 304 e ss. Disponível 
em: <http://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/Volume5.pdf>. Acesso em: 15 de agosto de 2012. 
359 WIEBELHAUS-BRAHM, 2010, p. 12. 
360 Ibidem. 
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verificam, em operacionalizar as variáveis importantes, em fornecer provas empíricas 

convincentes para sustentar as suas suposições centrais, e em testar sistematicamente as 

afirmações em relação a explicações concorrentes.361 

Apesar de provavelmente estarmos a muitos anos (talvez décadas) de distância de um 

completo entendimento dos impactos e da contribuição da Comissão Nacional da Verdade, 

não é muito cedo para afirmar que tal avaliação irá requerer um uso claro e consistente dos 

termos avaliados, para que se evite a perpetuação de interpretações que costumam ser 

concorrentes ou muitas vezes contraditórias. Antes de tratarmos das dificuldades de avaliação 

dos impactos das comissões da verdade, vamos a uma breve explanação do que seriam, então, 

os seus objetivos finais: 

 

a) Fortalecimento da democracia 

 

Um dos mais aclamados efeitos da revelação da verdade é o de que ela promove e 

fortalece as instituições democráticas, práticas e valores de uma sociedade marcada por um 

passado de violações de direitos humanos.362 Dizer que este é um dos objetivos finais de uma 

comissão da verdade não significa, todavia, afirmar que ela conseguirá realizá-lo sozinha. Os 

argumentos que defendem a existência de uma ligação entre as comissões e esses resultados 

diferem em alguns pontos, mas não em sua essência, sendo interessante apontar algumas 

dessas sugestões. 

 Parte da literatura sugere que, após uma transição, o processo de revelação da verdade 

demonstra por parte do Estado uma divergência quanto ao regime prévio, sinalizando o 

estabelecimento de uma nova cultura de transparência e responsabilidade que poderá 

aumentar a qualidade da futura tomada democrática de decisões pela população.363 Esse 

exercício de autocrítica feito pelo Estado quanto aos abusos perpetrados no passado busca 

consolidar, mesmo que tardiamente, “uma narrativa de igualdade perante a lei, oferecendo 

tratamento jurídico equânime aos cidadãos e reincorporando o legado autoritário às categorias 

de justiça que o próprio autoritarismo afastou”.364 Defende-se que as comissões da verdade 

                                                           
361 MENDELOFF, David. Truth-Seeking, Truth-Telling, and Postconflict Peacebuilding: Curb the 
Enthusiasm?. International Studies Review, vol. 6, no. 3 (set. 2004), p. 356. 
362 MENDELOFF, 2004, p. 361. 
363 DALY e SARKIN, 2007, pp. 141-142. 
364 TORELLY, Marcelo D. Memória, Verdade e Senso Comum Democrático: Distinções e aportes do 
“direito à memória e à verdade” para a substancialização democrática. REID - Revista Internacional Direito 
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possuem o potencial de criar alternativas democráticas à governança autoritária,365 ajudando a 

construir uma sensação de consenso social,366 no sentido de fazer com que grupos diferentes 

passem a compartilhar de uma visão comum dos valores fundamentais de um país.367 

 Da contribuição de uma comissão da verdade para a reconstrução de uma estabilidade 

política, após a transição de um regime de opressão para a democracia por meio da 

deslegitimação do exercício arbitrário da autoridade, espera-se um compromisso maior com 

as regras democráticas do jogo político, onde todos os grupos podem buscar promover os seus 

próprios interesses, mas nunca à custa da moldura política comum.368 Uma derrota na arena 

política pode ser contestada nos tribunais ou outras instituições legítimas de resolução de 

disputas, e o governo possui uma responsabilidade em garantir a viabilidade e disponibilidade 

dessas instituições. O que passa a ser considerado inaceitável sob qualquer hipótese é o 

recurso à violência como um mecanismo de resolução de disputas. Isso é particularmente 

importante para que os mais jovens possam se socializar numa “cultura conscientemente 

esclarecida do passado” e da importância dos valores construídos na democracia, a serem 

incorporados como “caracteres culturais permanentes do sistema simbólico da sociedade”.369 

A democracia somente pode florescer onde as diferentes facções da sociedade estejam 

suficientemente reconciliadas a ponto de aceitarem a presença umas das outras no campo 

político. Sem esse compromisso, as facções continuam a lutar, e a democracia não cria 

raízes.370 Nessa visão de sociedade minimamente coesa, a democracia é mais do que 

simplesmente as instituições formais que caracterizam um regime democrático: as 

constituições, as cortes, as eleições justas e livres, os departamentos que protegem o público. 

Isso significa que mesmo havendo diversidade e divisões profundas num campo político, há 

pelo menos um acordo comum de participar na democracia e de aceitar e respeitar as escolhas 

feitas pelos outros.371 

                                                                                                                                                                                     

e Cidadania. Edição Especial Dr. Rômulo Gonçalves: A Verdade e o Acesso à Informação como direitos 
humanos, 2012. Disponível em: <http://www.reidespecial.org.br/?CONT=00000340>. Acesso em: 12 de agosto 
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365 WIELBELHAUS-BRAHM, 2010, p. 24. 
366 TEITEL, 2002, p. 82. 
367 DALY e SARKIN, 2007, p. 199. 
368 Ibidem. 
369 TORELLY, 2012. 
370 SARKIN e DALY, 2004, pp. 44-45. 
371 Os autores Amy Gutmann e Dennis Thompson defendem que, num contexto democrático, as comissões da 
verdade devem adotar a democracia como o seu alicerce e promover, como consequência, procedimentos de 
democracia deliberativa. O argumento vai no sentido de que, uma vez que as comissões da verdade possuem o 
papel de praticar e promover princípios democráticos, elas devem promover deliberações públicas e 
transparentes, onde as vítimas e os supostos perpetradores podem contar suas histórias com suas próprias vozes, 
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Essas ideias podem ecoar no nosso país, que pode se beneficiar do momento criado 

pelo funcionamento da CNV para definir o que ele almeja como sociedade e qual é o seu 

projeto para o futuro. Ainda, a oportunidade de possibilitar a compreensão do que ocorreu no 

passado a partir de outras perspectivas faz com que o trabalho da CNV possa ser uma peça 

importante na educação da população, para que ela adquira uma maior consciência de que a 

democracia não se resume ao ato de votar em eleições livres realizadas periodicamente. 

 

b) Fortalecimento de uma cultura de direitos humanos 

 

Outro aspecto normalmente vinculado às comissões da verdade seria a sua meta 

abrangente de evitar mais violência e abusos de direitos humanos. Esse argumento se 

preocupa com um olhar tanto para o passado, quanto para o futuro. Ao buscar iluminar os 

casos de abusos e violência cometidos no passado, a comissão procuraria encerrar o padrão de 

impunidade. Mesmo não tendo poderes para punir os responsáveis pelos crimes passados, as 

comissões da verdade podem “promover a accountability dos perpetradores de violações de 

direitos humanos”.372 As revelações serviriam para prejudicar a imagem dos perpetradores, 

gerando um discurso simbolicamente punitivo para os agentes do regime anterior, o que 

configuraria uma situação de responsabilização social.373 

Esse argumento de responsabilização se desdobra na teoria de que as comissões da 

verdade possuem um efeito preventivo, ao demonstrar aos possíveis violadores de direitos 

humanos que eles serão responsabilizados por suas ações.374 Os defensores dessa teoria 

apontam que a publicidade dada à comissão daria uma maior visibilidade aos atos e 

indivíduos e diminuiria a possibilidade de recorrência.375 Outro potencial efeito preventivo da 

comissão seria o papel educativo que ela desempenha, garantindo que a consciência da 

sociedade em geral quanto aos direitos humanos seja aumentada. Neste caso, acredita-se que 

                                                                                                                                                                                     

e onde o pluralismo e as divergências são afirmadas pela inclusão de diferentes perspectivas e críticas, num 
ambiente que não repudia, mas sim acolhe as controvérsias. Assim como uma das qualidades da democracia é 
exatamente a de que os cidadãos devem respeitar e aprender com as suas discordâncias, as comissões da verdade 
devem encorajar a acomodação de visões conflitantes razoáveis. Desse modo, as comissões da verdade podem 
contribuir para a democratização da sociedade tanto instrumentalmente, quanto dando o exemplo. Ver 
GUTMANN, Amy; THOMPSON, Dennis. Why Deliberative Democracy?. Princeton: Princeton University 
Press, 2004, pp. 160-187 passim. 
372 FREEMAN e HAYNER, 2003, p. 125. Tradução livre. 
373 SABADELL e DIMOULIS, 2011, p. 93. 
374 WIEBELHAUS-BRAHM, 2010, p. 25. 
375 SARKIN e DALY, 2004, p. 39. 
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os detalhes revelados pela investigação podem incitar mudanças nas normas culturais quanto 

aos tipos de comportamento que são considerados aceitáveis pelos cidadãos e pelas elites 

políticas.376 

O respeito pelos direitos humanos também se relaciona à capacidade de um regime e 

das suas instituições de ganharem legitimidade. As normas de direitos humanos incorporam 

as condições mínimas para uma sociedade decente, uma que está atenta e que responde às 

necessidades de seus cidadãos. Uma cultura de direitos humanos protege a dignidade humana 

e oferece um bastião contra os abusos do governo; ainda, as liberdades e proteções associadas 

com um compromisso aos direitos humanos podem evitar a eclosão de futuras violências.377 

Por outro lado, não examinar ou identificar as instituições perpetradoras de abuso pode 

permitir-lhes continuar com as práticas do passado e, ao mesmo tempo, consolidar seu poder e 

aumentar a desconfiança e o desapontamento entre os cidadãos comuns. 

Como resultado das suas investigações, as comissões da verdade estão bem 

posicionadas para identificar as fraquezas nas estruturas institucionais ou leis existentes que 

permitiram que os crimes ocorressem e para delinear quais delas devem ser mudadas para 

prevenir que os abusos voltem a ocorrer no futuro.378 Essa preocupação com o futuro se 

reflete na elaboração de recomendações379 eficazes em seu informe final, “que poderá refletir 

na relação entre civis e militares, na doutrina e treinamento das forças armadas e policiais, na 

efetividade da administração da justiça, entre outras”.380 Apesar das comissões não possuírem 

o poder de obrigar a implementação das recomendações, os seus relatórios fornecem “um 

ponto de pressão pelo qual a sociedade civil e a comunidade internacional podem fazer um 

lobby por mudanças no futuro”.381 

O ex-Procurador Geral da República e membro da CNV, Cláudio Fonteles, é um dos 

defensores do desenvolvimento no Brasil de uma cultura, a ser internalizada, que nunca mais 

admita o Estado ditatorial e que repense o papel das Forças Armadas.382 Busca-se, com isso, o 
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fomento de uma nova cultura de repúdio ao estado de fato e ao arbítrio do poder.383 A CNV 

pode funcionar também como um canal privilegiado para dar cumprimento às disposições 

sobre a educação em direitos humanos previstas no Programa Nacional de Direitos Humanos 

(PNDH III)384 e no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos,385 que visam à 

formação de nova mentalidade coletiva para o exercício da solidariedade, do respeito às 

diversidades e da tolerância. O relatório circunstanciado poderia passar a compor, por 

exemplo, os programas curriculares do ensino fundamental e médio. 

A busca por parcerias e acordos de cooperação defendida pela CNV tem a finalidade 

de “estimular a cidadania para que se constitua uma perene rede de defesa dos valores da 

sociedade autenticamente democrática”.386 A força vinda da mobilização da sociedade civil 

determinará a legitimidade das proposições do colegiado da CNV e “a profundidade com que 

serão incorporadas política, administrativa e juridicamente pelo Estado”.387 Agora, modificar 

a mentalidade das pessoas pode se mostrar um verdadeiro desafio, especialmente num país 

que viu crescer, nos últimos dez anos, o apoio ao uso da tortura para obtenção de provas, 

segundo pesquisa do Núcleo de Estudos da Violência (NEV) da Universidade de São Paulo, 

na qual foram ouvidas mais de 4 mil pessoas em 11 capitais do país, no ano de 2010.388 

 

c) Promoção do estado de direito 

 

A revelação da verdade também costuma ser apontada como um fator que contribui 

para o estabelecimento ou entrincheiramento do estado de direito. De uma maneira geral, o 

argumento vai no sentido de que os exercícios de revelação da verdade, que contribuem para a 
                                                                                                                                                                                     

<http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=20755>. Acesso em: 18 de outubro 
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<http://portal.mj.gov.br/sedh/pndh3/pndh3.pdf>. 
385 BRASIL. Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. Plano Nacional de Educação em Direitos 
Humanos. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Ministério da Educação, Ministério da Justiça, 
UNESCO, 2007. Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/edh/pnedhpor.pdf>. 
386 BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Comissão Nacional da Verdade pede apoio de governadores para a 
criação de comissões da verdade nos Estados. Brasília, Assessoria de Comunicação, Notícias, 04 de outubro de 
2012. Disponível em: <http://www.cnv.gov.br/noticias/04-10-2012-comissao-nacional-da-verdade-pede-apoio-
de-governadores-para-a-criacao-de-comissoes-da-verdade-nos-estados/>. Acesso em: 07 de outubro de 2012. 
387 MANSUR, 2012. 
388 CARDIA, Nancy (coord.) Pesquisa nacional, por amostragem domiciliar, sobre atitudes, normas 
culturais e valores em relação à violação de direitos humanos e violência: um estudo em 11 capitais de 
estado. São Paulo: Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, 2012, p. 306. Disponível em: 
<http://www.nevusp.org/downloads/down264.pdf>. Acesso em: 18 de outubro de 2012. 
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compreensão das muitas maneiras pelas quais os sistemas legais falharam na proteção dos 

direitos dos cidadãos, fornecem uma base sobre a qual os sistemas legais devem se espelhar 

no futuro para modificar o seu comportamento.389 

 O compromisso com o estado de direito não se esgota numa visão meramente 

formalista do conceito, como a que defende que o direito deve ser prospectivo, geral, público, 

claro e inteligível, livre de contradições, e que as suas disposições não sejam de impossível 

cumprimento.390 Uma concepção do estado de direito, para não ser vazia de conteúdo, deve 

ser “pautada por um sentido axiológico, no qual os direitos humanos se constituem como um 

de seus pilares”.391 De fato, uma concepção meramente formalista dos critérios para o 

exercício do poder acaba sendo compatível com muitas formas de arbitrariedade, quando estas 

seguem um padrão regular e previsível. Exemplos claros de que o formalismo não evita 

abusos de poder podem ser encontrados nos sistemas legais do regime nazista, na Alemanha, 

e do apartheid, na África do Sul.392 

 O uso do conceito de estado de direito pelos defensores da implementação de uma 

comissão da verdade serve como um padrão para criticar os regimes que violaram direitos 

humanos, mesmo quando estes agiram com o suporte do direito e dos operadores legais. Se a 

noção de estado de direito deseja ter algum viés crítico, fortalecendo um entendimento mais 

robusto do que um regime de direito legítimo significa, ela deve abraçar a ideia de que a 

legitimidade não depende apenas das características formais das leis, mas também das 

características do próprio processo de produção das leis e da parte substantiva das leis 

produzidas. Isso porque, em última análise, a autoridade da lei depende da sua legitimidade, 

algo que uma regra ganha somente quando ela é considerada pelos cidadãos como sendo a sua 

regra, algo que eles mesmos se dão por meio de procedimentos reconhecidos.393 

Uma comissão da verdade pode descobrir que o que levou ao fracasso da justiça no 

regime prévio não foi apenas um quadro de corrupção ou inadequação institucional, mas, até 

certo ponto, uma ideologia judicial. Aqui, a revelação da verdade e as discussões que ela gera 

podem fazer uma importante contribuição para o estabelecimento do estado de direito, 

precisamente por pedir por uma melhor compreensão do que esse ideal requer daqueles que 

                                                           
389 DE GREIFF, 2010b, p. 11. 
390 A maioria desses requisitos aparece, por exemplo, na lista dos “princípios da legalidade”, criada por Lon 
Fuller (Vide: FULLER, Lon L. The Morality of Law. New Haven: Yale University, 1969, pp. 33-94) e dos 
princípios enumerados por Joseph Raz (RAZ, Joseph. The Authority of Law. 2ª Ed. Oxford: Clarendon, 2009, 
pp. 210-229). 
391 TAVARES e AGRA, 2009, p. 73. 
392 DE GREIFF, 2009, p. 60. 
393 DE GREIFF, 2010b, p. 12. 
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operam o sistema judicial. Tanto no Chile quanto na África do Sul, por exemplo, tentativas de 

compreender como juízes antes considerados honestos puderam falhar tão miseravelmente na 

sua tarefa fundamental de distribuição de justiça levaram a críticas da então prevalente 

compreensão do estado de direito entre os juízes. Esta compreensão enfatizava os aspectos 

formais do estado de direito e acabou abrindo – em uma dimensão – um enorme abismo entre 

a política e o direito. 

De fato, foi uma compreensão “apolítica” que convenientemente aliviou os juízes de 

julgarem a legitimidade de seu próprio papel dentro dos sistemas legais de legitimidade dúbia 

ou inexistente. A divisão de trabalho entre políticos e juízes que essa compreensão do estado 

de direito estabeleceu permitiu que os juízes enxergassem a si mesmos como meros 

aplicadores apolíticos de leis pelas quais eles mesmos não tinham qualquer responsabilidade. 

Em outras palavras, uma compreensão diferente do estado de direito poderia ter levado os 

membros do judiciário a serem mais vocais na sua oposição ao status quo ou, ao menos, a 

serem mais criativos na sua própria tomada de decisão – uma criatividade que poderia ter 

resultado em maior proteção aos direitos das vítimas dos abusos. O acordo de cooperação 

técnica firmado entre a Comissão Nacional da Verdade e a Associação Juízes para a 

Democracia constitui um passo importante na consecução do objetivo de analisar a atuação do 

Judiciário durante a ditadura, além de revelar os marcos normativos e institucionais que ainda 

perduram após a transição democrática.394 

As escolhas estratégicas concernentes aos exercícios de revelação da verdade também 

podem estimular debates sobre o tipo de sociedade em que os cidadãos querem viver, os 

valores básicos perseguidos e a nova ordem moral esperada pelos formuladores de políticas. 

Eles fornecem uma percepção profunda quanto à cultura política nascente, fornecendo um 

olhar próprio sobre o relacionamento adequado entre o Estado e o cidadão (especialmente 

aqueles marginalizados por abusos de direitos humanos), a primazia do Estado como um local 

de estabilidade e ordem, e a importância de abordar as necessidades das vítimas para 

assegurar uma coexistência pacífica.395 

 

 

                                                           
394 FELIPPE, Kenarik Boujikian; CORCIOLI FILHO, Roberto Luiz. Judiciário na democracia e da ditadura. 
Folha de S. Paulo, São Paulo, Opinião, 04 de setembro de 2012. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/64414-judiciario-na-democracia-e-da-ditadura.shtml>. Acesso em: 
18 de outubro de 2012.  
395 VAN DER MERWE, 1999, p. 157. 
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5.2 Nova onda de estudos empíricos 

 

 

Apesar do aumento no número de comissões da verdade no mundo ao longo dos 

últimos trinta anos, nós continuamos sabendo muito pouco sobre as consequências da sua 

atuação. Em todos os capítulos deste trabalho foram apresentados os mais diversos objetivos 

que as comissões da verdade podem almejar atingir, o que naturalmente faz surgir o seguinte 

questionamento: o quanto nós realmente sabemos sobre a capacidade das comissões da 

verdade de alcançarem esses objetivos? As comissões da verdade realmente promovem a 

reconciliação e levam a um maior respeito aos direitos humanos? Elas promovem uma 

melhoria na democracia do país? As respostas a essas e outras perguntas similares, quando 

baseadas em provas e análises cuidadosas, são essenciais para que seja conhecido o 

verdadeiro potencial das comissões da verdade de produzirem os efeitos desejados. 

De um modo geral, já existem alguns poucos estudos que se propuseram a produzir 

uma investigação sistemática e rigorosa sobre os resultados dos mecanismos de justiça de 

transição e das comissões da verdade, em particular. Uma espécie de consenso momentâneo 

que vem se formando entre aqueles que aceitaram o desafio de produzir argumentos causais 

convincentes é o de que um conhecimento empírico confiável sobre os impactos das 

comissões da verdade,396 principalmente no nível nacional, ainda é muito limitado.397 Devido 

à escassez de provas confiáveis, a expansão global desse mecanismo parece se basear mais 

numa crença cega no poder da busca da verdade do que em sólidos fatos empíricos.398 

No início dos anos 1990, os primeiros estudos sobre comissões da verdade eram quase 

todos considerações descritivas de casos individuais, preocupados em oferecer um relato 

sobre as circunstâncias que envolveram a criação das comissões e como se desenvolveram 

cronologicamente as suas investigações. Mesmo que alguns observadores tenham identificado 

pontos fortes e fracos na condução dos trabalhos pelas comissões, resultando em informações 

valiosas sobre casos específicos, esses estudos não tiveram como preocupação verificar se as 

descobertas da comissão produziriam efeitos de longo prazo.399 

                                                           
396 O impacto da comissão da verdade pode ser definido como o efeito que as comissões da verdade exercem 
sobre políticas governamentais, processos judiciais e normas sociais, operando independentemente dos 
simultâneos efeitos de outras medidas do governo e de outros mecanismos de justiça de transição. 
397 THOMS, Oskar N. T.; RON, James; PARIS, Roland. State-Level Effects of Transitional Justice: What do 
We Know?. The International Journal of Transitional Justice, vol. 4, 2010, p. 331. 
398 WIEBELHAUS-BRAHM, 2010, p. 7. 
399 Ibidem, p. 7. 
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 Mais recentemente, tem ganhado força uma nova onda de pesquisas que tem como 

objetivo examinar mais criticamente as comissões da verdade e as afirmações feitas sobre os 

seus efeitos. Para tanto, os pesquisadores tendem a adotar uma dentre duas estratégias 

diferentes: a primeira abordagem questiona se a comissão da verdade foi um sucesso; a 

segunda procura explorar quais impactos as comissões tiveram. Mesmo empregando métodos 

de pesquisa qualitativamente e quantitativamente mais sofisticados, os estudos dos efeitos de 

uma comissão da verdade no plano nacional continuaram a enfrentar algumas dificuldades. 

Primeiramente, esses estudos se focaram apenas em um punhado das comissões da verdade 

mais famosas, o que pode indicar que as lições retiradas dessas análises são provenientes de 

uma amostra tendenciosa de casos. Em segundo lugar, muito da literatura sobre as comissões 

é dominada pelos escritos de antigos comissionados ou membros da sua equipe, ou seja, as 

análises podem ser mais enviesadas. Como resultado, continuamos a ter pouquíssima ideia de 

quais são as consequências em longo prazo da realização das comissões da verdade, uma vez 

que as abordagens descritivas normalmente se encerram imediatamente após a divulgação do 

relatório final das atividades da comissão.400 

 A abordagem daqueles interessados no sucesso de uma comissão se preocupa em 

analisar o que ela produz como resultado de suas investigações. Num nível bem superficial, a 

medida de sucesso de uma comissão pode ser algo simples como a mera conclusão do seu 

trabalho.401 Outros indicadores de sucesso podem ser a produção e divulgação do relatório 

final, ou então a elaboração de recomendações que sejam amplamente divulgadas. Todavia, se 

é para analisar o sucesso de uma comissão mais profundamente, a natureza do mandato da 

comissão deve ser considerada. Por exemplo, se uma comissão da verdade está preocupada 

em desvendar o que aconteceu com os desaparecidos políticos de uma época determinada, 

procurando revelar os detalhes de suas mortes ou o paradeiro de seus restos mortais, pode-se 

dizer que o seu sucesso será proporcional ao número de vítimas cujos destinos ela conseguir 

revelar. O problema em utilizar o número de crimes investigados como uma forma de julgar o 

sucesso da comissão é que a verdadeira extensão dos abusos de direitos humanos 

normalmente permanece como um dado em disputa. Se não é possível saber o número total de 

crimes praticados para servir de base de comparação, fica difícil avaliar se uma comissão da 

verdade conseguiu revelar uma quantidade considerável das informações desejadas.402 

                                                           
400 WIEBELHAUS-BRAHM, 2010, p. 8. 
401 As comissões da Bolívia e das Filipinas, por exemplo, encerraram suas atividades antes do prazo previsto por 
falta de recursos e pela frustração dos comissários com a falta de cooperação do governo e dos militares. 
402 WIEBELHAUS-BRAHM, 2010, pp. 8-9. 
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 Outra opção para julgar o sucesso de uma comissão da verdade seria fazer uso das 

bases legais que questionam se o Estado cumpriu, por meio de sua comissão, com as 

obrigações de investigar os responsáveis pelas violações de direitos humanos, sob o prisma 

dos direitos humanos internacionais.403 Essa é, por exemplo, a posição firmada pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos desde que proferiu a sentença no caso Velásquez 

Rodríguez no final dos anos 1980, a partir da qual adotou o entendimento de que a obrigação 

de um Estado em relação às vítimas de buscar a verdade sobre os abusos é independente da 

sua obrigação de punir os responsáveis pelas violações de direitos humanos.404 

 Como já foi apontado ao longo deste trabalho, não é novidade reconhecer que as 

múltiplas e muitas vezes conflitantes definições de alguns conceitos, como “reconciliação”, 

“verdade”, “democracia” e “direitos humanos” geram confusão na própria compreensão dos 

objetivos de uma comissão.405 A falta de consenso quanto aos principais objetivos e como 

conceituá-los faz com que muitos observadores tirem conclusões que apenas sustentam 

convicções normativas pré-existentes.406 

Fora a complexidade na operacionalização dos conceitos referidos acima, que são de 

difícil observação empírica, aqueles que pretendem avaliar os resultados das comissões da 

verdade terão que lidar com outras dificuldades metodológicas. Para começar, os estudos 

realizados em diferentes pontos do tempo podem alcançar conclusões diferentes sobre os 

impactos de uma mesma comissão. A maior parte dos estudos realizados até hoje não vai 

além da recepção inicial do relatório final da comissão da verdade,407 não ficando claro, por 

exemplo, se as recomendações costumam ser observadas de imediato ou se elas acabam se 

perdendo no atoleiro de outras questões mais urgentes,408 e quais são os outros efeitos de 

longo prazo que são difíceis de detectar. Os pesquisadores também terão que separar a 

comissão de outros fatores e influências, para que possam distinguir com maior clareza se é a 

                                                           
403 WIEBELHAUS-BRAHM, 2010, p. 9. 
404 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. 
Sentença de 29 de julho de 1988. Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf>. 
405 OLSEN, Tricia D.; PAYNE, Leigh A. e REITER, Andrew G. Transitional Justice in Balance: Comparing 
processes, weighing efficacy. Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, 2010b, p. 131. 
406 WIEBELHAUS-BRAHM, 2010, p. 13. 
407 THOMS, Oskar N. T.; RON, James; PARIS, Roland. The Effects of Transitional Justice Mechanisms – A 
Summary of Empirical Research Findings and Implications for Analysts and Practitioners. Ottawa: Centre 
for International Policy Studies, CIPS Working Paper, abril de 2008, p. 28. Disponível em: 
<http://aix1.uottawa.ca/~rparis/CIPS_Transitional_Justice_April2008.pdf>. Acesso em: 12 de maio de 2012. 
408 A implementação das recomendações pelos governos nem sempre é fácil, uma vez que normalmente há 
poucos recursos destinados para as reformas ou reparações sugeridas, e a vontade política pode erodir com o 
passar do tempo. Também não é sempre que são criados mecanismo de acompanhamento para monitorar a 
implementação das recomendações das comissões. 
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própria comissão ou se são algumas condições antecedentes (como democratização, reforma 

das instituições ou iniciativas mais amplas de statebuilding) as responsáveis por produzir o 

resultado almejado.409 

Se por um momento os estudos de caso quanto a uma ou poucas comissões dominaram 

o campo,410 estudos mais recentes privilegiam análises estatísticas com amostras grandes 

(large-sample statistical analysis), onde são comparadas comissões de um grande número de 

países. A justificativa para essa preferência é a de que a pesquisa comparativa, seja ela 

quantitativa ou qualitativa, serviria melhor ao propósito de determinar relações de causa e 

efeito que possam ser generalizáveis a outros casos,411 ou seja, teriam uma aplicabilidade 

global maior.412 

Uma característica marcante desses novos estudos é que eles defendem teorias 

concorrentes, ou até mesmo contraditórias, quanto aos resultados das comissões da 

verdade.413 O estudo realizado por Eric Wiebelhaus-Brahm examina os efeitos que as 

comissões da verdade possuem na proteção dos direitos humanos e na democratização. O 

autor apresenta como estudo de caso uma análise aprofundada de quatro comissões da 

verdade (África do Sul, Chile, El Salvador e Uganda), que indica que nesses países as 

comissões da verdade tiveram efeitos diretos e positivos nas práticas de direitos humanos, 

mas foram relativamente insignificantes para a democracia (apenas em algumas 

circunstâncias apresentaram efeitos positivos quanto à democracia).414 Neste último caso, em 

El Salvador, por exemplo, as revelações da comissão da verdade facilitaram uma limpeza nas 

forças armadas e no judiciário, especialmente na escolha dos ministros da Suprema Corte. 

Os quatro casos analisados sugerem que as comissões da verdade são mais eficazes na 

promoção dos direitos humanos ao incentivar a aposentadoria dos perpetradores e ao traçar 

uma agenda de reformas que, se aprovada, incitará reformas legais e uma maior vigilância, e 

introduzirá novos treinamentos e mecanismos de fiscalização para o judiciário e serviços de 

                                                           
409 THOMS, RON e PARIS, 2010, p. 352. 
410 Uma breve incursão no campo da literatura sobre comissões de verdade é suficiente para revelar a 
predominância de trabalhos que analisam as comissões da verdade mais famosas, como as do Chile e da 
Argentina, e especialmente a da África do Sul. 
411 WIEBELHAUS-BRAHM, 2010, p. 22. 
412 THOMS, RON e PARIS, 2008, p. 27. 
413 BAKINER, Onur. Truth Commission Impact: An Assessment of How Commissions Influence Politics 
and Society. Vancouver: Simons Papers in Security and Development, n. 16/2011, School for International 
Studies, Simon Fraser University, dezembro de 2011, p. 8. Disponível em: 
<http://www.sfu.ca/content/dam/sfu/internationalstudies/documents/swp/WP16.pdf>. Acesso em: 12 de maio de 
2012. 
414 WIEBELHAUS-BRAHM, 2010, p. 30. 
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segurança.415 Em El Salvador e no Chile, por exemplo, em resposta às recomendações das 

comissões da verdade, os governos estabeleceram ombudsmen de direitos humanos e 

modificaram a maneira como eram tratados os suspeitos detidos pela polícia.416 

Buscando descobrir se tal resultado é intrínseco a todas as experiências com comissões 

da verdade, o autor empregou um método quantitativo de análise comparativa transnacional 

de séries temporais (cross-national time-series analysis) para explorar se o modelo das 

comissões, em geral, ajuda os países a romper de uma maneira decisiva com as práticas do 

passado em matéria de democracia e direitos humanos. Foi defendido que a abordagem 

escolhida pelo estudo permite uma avaliação antes/depois das contribuições que uma 

comissão da verdade pode dar para o desenvolvimento social e político de um país.417 

Como sistemas de medidas de respeito aos direitos humanos, o estudo faz uso do 

Cingranelli and Richards (CIRI) Human Rights Data Set e do Political Terror Scale (PTS), 

elaborados pelo Departamento de Estado norte-americano e pela Anistia Internacional, 

respectivamente. Esses sistemas foram escolhidos porque eles focalizam os direitos de 

integridade física, cujas violações são consideradas as mais severas e que devem ser 

prevenidas pelos governos. Além disso, esse grupo mais limitado de direitos humanos está 

historicamente associado aos trabalhos das comissões da verdade, que investigam esses tipos 

de abusos para prevenir a sua repetição no futuro. A medida CIRI fornece uma escala que 

mede a proteção do governo ao seguinte grupo de violações de direitos humanos: tortura, 

execução extrajudicial, prisão política e desaparecimento. A escala varia de 0 a 8, com 0 

representando nenhum respeito governamental por direitos humanos, e 8 representando 

proteção total. A medida PTS fornece uma “escala de terror” de cinco níveis, na qual 5 

significa que o terror se expandiu para a população inteira e 1 indica que os cidadãos estão 

relativamente seguros e protegidos de prisões ilegais e de torturas.418 

Como sistema de medida da democracia, o estudo faz uso do conjunto de dados 

Freedom House. Este produz duas medições da democracia: direitos políticos e liberdades 

civis. A medida dos direitos políticos analisa em que grau as pessoas conseguem participar do 

processo político por meio de votações, candidaturas e filiações a partidos políticos ou outras 

organizações. A medida de liberdades civis considera o estado de direito, as liberdades de 

crença e de expressão, e os direitos de associação e autonomia pessoal. A nota final é gerada 

                                                           
415 WIEBELHAUS-BRAHM, 2010, p. 131. 
416 Ibidem. 
417 Ibidem, p. 31. 
418 OLSEN, PAYNE e REITER, 2010b, p. 136. 
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por surveys distribuídos a especialistas do setor e varia de 1 a 7, onde 1 representa uma 

sociedade completamente “livre” e 7 representa um Estado cujos cidadãos “não são livres”. 

Os modelos de direitos humanos incluem amostras com 151 países, e o modelo de 

democracia inclui 157 países. A disponibilidade de dados influenciou os períodos de tempo 

cobertos em cada modelo. Em geral, o modelo CIRI cobre de 1982 a 2005. O modelo PTS 

cobre de 1981 a 2005 e o Freedom House cobre de 1981 a 2006.419 O resultado encontrado 

para as comissões da verdade da amostra global, pelo menos quanto aos direitos humanos, foi 

exatamente o oposto dos casos mais proeminentes. A análise sobre os impactos de longo 

prazo revela que as comissões da verdade tiveram consequências negativas para os direitos 

humanos, ao menos para os direitos de proteção da integridade física das pessoas. Os 

resultados foram consistentes independentemente da utilização da medida escolhida, CIRI ou 

PTS. Além disso, o efeito negativo deriva tanto de uma comissão da verdade em andamento, 

quanto para países que no passado tiveram uma comissão da verdade que produziu um 

relatório final.420 Quanto à democracia, os resultados são similares aos padrões verificados 

nos quatro estudos de caso. A pesquisa revela que as comissões da verdade parecem não ter 

tido um impacto estatístico significativo, sendo que a proteção de liberdades civis parece não 

ter relação com as investigações das comissões.421 

O resultado negativo é, em grande medida, surpreendente, pois ele contradiz os 

resultados dos quatro casos proeminentes e é contrário à crença predominante de que as 

comissões da verdade proporcionam uma melhoria nas práticas de direitos humanos. Na 

tentativa de explicar esse resultado, o autor do estudo levanta duas hipóteses.422 Como 

primeira hipótese, temos que os dois sistemas de medida de respeito aos direitos humanos 

adotados (CIRI e PTS), por terem como foco a proteção aos direitos de integridade física, não 

servem para medir outros efeitos gerados pelos trabalhos das comissões, como os que podem 

instigar a adoção de medidas adicionais no enfrentamento aos abusos de direitos humanos 

ocorridos no passado, como reformas legais ou administrativas. A segunda hipótese é a de que 

os resultados contraditórios são um resultado direto das amostras escolhidas. O autor levanta a 

possibilidade das comissões da verdade da África do Sul, Chile, El Salvador e Uganda 

refletirem experiências únicas dentre todo o universo das comissões da verdade já criadas, 

motivo pelo qual somente elas tiveram uma influência positiva na proteção aos direitos 

                                                           
419 WIEBELHAUS-BRAHM, 2010, p. 137. 
420 Ibidem, p. 138. 
421 Ibidem, p. 140. 
422 Ibidem, p. 141. 
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humanos. Talvez esse resultado positivo, que reflete o que costumeiramente se espera de 

todas as comissões da verdade, não poderá ser reproduzido na grande maioria das comissões 

criadas pelo mundo. 

Um segundo estudo, realizado por Tricia Olsen, Leigh Payne e Andrew Reiter, 

também se preocupa em investigar se a justiça de transição consegue atingir dois dos seus 

objetivos mais fundamentais: democracia e direitos humanos. Mais ainda, eles buscam testar 

as diferentes hipóteses apresentadas pelas abordagens maximalista, minimalista, moderada e 

holística da justiça de transição, as quais divergem quanto à defesa dos mecanismos que 

melhor servem a esses objetivos.423 Resumidamente, a abordagem maximalista rejeita as 

anistias e sustenta que os objetivos da democracia e dos direitos humanos requerem o 

julgamento dos perpetradores de violações de direitos humanos. A abordagem minimalista, 

pelo contrário, considera que os julgamentos põe em risco a democracia e diminuem os 

direitos humanos por perpetuarem o conflito, sendo as anistias um mecanismo válido para 

melhorar esses objetivos, garantindo a estabilidade da transição democrática. Já a abordagem 

moderada defende que as comissões da verdade são o mecanismo ideal para promover a 

proteção da democracia e dos direitos humanos, pois garantem uma estabilidade na transição, 

sem renunciar completamente à busca por accountability pelas violações do passado. Por 

último, a abordagem holística defende que nenhum mecanismo conseguirá atingir esses 

objetivos por si só. A melhor estratégia, então, seria adotar combinações de diferentes 

mecanismos, como uma que faça uso de julgamentos, anistias e comissões da verdade para 

melhorar a democracia e os direitos humanos. 

Para medir o objetivo dos direitos humanos, esse estudo também fez uso dos conjuntos 

de dados CIRI e PTS, citados anteriormente. Quanto à democracia, além de utilizar o 

Freedom House, esse estudo também utiliza o Polity IV, que se concentra nas medidas 

institucionais de democracia, como a regulação da participação política dos cidadãos na 

seleção de líderes e políticas, a proteção de liberdades civis, e as restrições ao Executivo.424 

Essa medida utiliza uma escala que varia de -10 (completamente autocrático) até 10 

(plenamente democrático). O exame empírico dos efeitos da justiça de transição sobre a 

democracia e os direitos humanos é feito buscando melhorias com o passar do tempo, 

decorridos cinco e dez anos da transição.425 

                                                           
423 OLSEN, PAYNE e REITER, 2010b, pp. 132-134 passim. 
424 WIEBELHAUS-BRAHM, 2010, p. 132. 
425 OLSEN, PAYNE e REITER, 2010b, p. 138. 
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Como resultado, o estudo demonstra que nenhum dos mecanismos de justiça de 

transição, sozinho, provou ter um efeito significativo na realização dos objetivos de 

fortalecimento da democracia e redução das violações de direitos humanos. Isso se verifica 

principalmente quanto às abordagens maximalista e minimalista, ou seja, quanto aos 

julgamentos e anistias, se considerados individualmente.426 Contrariando as expectativas da 

abordagem moderada, as comissões da verdade, quando implementadas sozinhas, 

apresentaram um resultado estatisticamente significante, porém negativo quanto às medições 

de direitos humanos e democracia.427 Os motivos que podem explicar esses resultados ainda 

não são claros. Os autores alertam que sem a criação de tipologias significativas de comissões 

da verdade para capturar a sua variação, é impossível saber especificamente qual das 

características das comissões afeta negativamente a democracia e os direitos humanos.428 

Por último, para analisar as afirmações feitas pela abordagem holística, foram 

examinadas diferentes combinações de mecanismos de justiça de transição. Três delas 

apresentaram resultados estatísticos significantes: julgamentos e anistias;429 comissões da 

verdade e anistias; e julgamentos, comissões da verdade e anistias. Dessas três combinações, a 

que apresentou o pior resultado foi a combinação entre comissões da verdade e anistias. Essa 

combinação possui um efeito negativo no indicador de liberdades civis do Freedom House e 

nenhum efeito nas outras medidas de democracia e direitos humanos. Por sua vez, quando as 

comissões da verdade foram combinadas com julgamentos e anistias elas apresentaram 

resultados positivos para os direitos humanos e para a democracia: essa combinação teve um 

efeito positivo na democracia segundo a medição de liberdades civis do Freedom House e 

teve um efeito positivo nos direitos humanos segundo os índices do Political Terror Scale.430 

Esses últimos resultados são particularmente interessantes para o contexto brasileiro, 

porque é possível afirmarmos que o nosso país adota uma abordagem holística, no sentido de 

fazer uma combinação de diferentes mecanismos de justiça de transição, mencionadas no 
                                                           
426 OLSEN, PAYNE e REITER, 2010b, p. 146. 
427 Ibidem, p. 153. 
428 Ibidem, p. 146. 
429 O estudo define as anistias como “declarações oficiais do Estado de que indivíduos ou grupos acusados ou 
condenados pelo cometimento de violações de direitos humanos não serão processados (ou não continuarão a ser 
processados) ou serão perdoados pelos seus crimes e libertados da prisão”. Nessa definição, os termos perdão e 
anistia são usados indistintamente, pois o estudo considera que a distinção entre os dois é analiticamente 
insignificante. Para a análise empírica, o estudo faz uso das mais diversas categorias de anistias, não distinguindo 
entre anistias unilaterais (dadas apenas aos oponentes do Estado, ou então apenas aos agentes estatais) e anistias 
bilaterais (dadas aos agentes estatais e à oposição). Também estão no grupo as chamadas anistias condicionais, 
que exigem que os perpetradores das violações sigam procedimentos específicos para determinar a sua 
elegibilidade (como confissão dos crimes, desmobilização de grupos armados, etc.), e as chamadas auto-anistias. 
Cf. OLSEN, PAYNE e REITER, 2010b, pp. 36-37. 
430 OLSEN, PAYNE e REITER, 2010b, pp. 145-146. 
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início da dissertação. Se considerarmos o argumento de que a combinação entre comissões da 

verdade e anistias não produziu resultados bons, pode ganhar ainda mais força o discurso dos 

que defendem a punição dos perpetradores de violações de direitos humanos como estratégia 

para elevar o nosso país ao patamar dos países que adotaram uma combinação de 

julgamentos, comissões da verdade e anistias, apontada pelo estudo como uma combinação 

capaz de produzir resultados mais positivos. 

Contrário aos resultados desses dois primeiros estudos, temos o estudo transnacional 

promovido por Hunjoon Kim e Kathryn Sikkink, cuja preocupação maior é a de explorar a 

hipótese de que os julgamentos de casos de violações de direitos humanos possuem um efeito 

preventivo e levam os Estados e os funcionários estatais a cumprir mais com a legislação de 

direitos humanos.431 Nesse processo, o estudo também buscou distinguir os impactos das 

persecuções penais daqueles das comissões da verdade. Ao comparar os dois, eles procuraram 

compreender se a mudança quanto aos direitos humanos ocorre apenas por meio da coação 

envolvendo custos materiais sobre indivíduos específicos (esses custos envolvem, por 

exemplo, os custos financeiros do litígio e a perda de renda durante a prisão preventiva), ou 

por meio de uma combinação entre pressões materiais e sociais (que envolvem a perda de 

prestígio e legitimidade).432 

Para explorar o impacto que os julgamentos e as comissões da verdade exercem sobre 

um conjunto central de violações de direitos humanos – tortura, execução sumária, 

desaparecimentos e prisão política – o estudo empregou o indicador de integridade física do 

Cingranelli and Richards (CIRI) Human Rights Data Set. Além disso, para confirmar as suas 

conclusões, foi utilizado o Political Terror Scale (PTS), que acabou gerando resultados 

semelhantes. 

Em suma, o estudo revela que países com julgamentos das violações de direitos 

humanos possuem melhores práticas de direitos humanos que os países sem os julgamentos. 

Além disso, os países que ao longo dos anos conheceram um maior número de julgamentos 

possuem melhores práticas que os países que tiveram um número menor de processos 

judiciais.433 No que diz respeito aos impactos das comissões da verdade, os resultados do 

estudo sugerem que não é apenas a possibilidade de punição material que produz um efeito de 

prevenção de violações de direitos humanos, mas também os processos que fornecem 

                                                           
431 KIM, Hunjoon; SIKKINK, Kathryn. Explaining the Deterrence Effect of Human Rights Prosecutions for 
Transitional Countries. International Studies Quarterly, v. 54, 2010, p. 943. 
432 Ibidem, pp. 941-942. 
433 Ibidem, p. 953. 



113 

 

informação e comunicam normas.434 O estudo conclui que as comissões da verdade tiveram 

um efeito positivo independente na proteção dos direitos humanos, que aumenta em sua 

magnitude se acompanhado por processos judiciais.435 

Fazendo um balanço dos três estudos mencionados, temos o seguinte quadro: (i) o 

primeiro estudo aponta que as comissões da verdade tiveram impactos negativos nas práticas 

de direitos humanos, e efeitos insignificantes para a democracia; (ii) o segundo estudo aponta 

que as comissões da verdade apresentaram efeitos negativos para a democracia e para os 

direitos humanos. As comissões só apresentaram efeitos positivos quando combinadas com 

anistias e julgamentos das violações de direitos humanos; (iii) o terceiro estudo aponta que as 

comissões da verdade apresentaram um efeito positivo na proteção dos direitos humanos (esse 

estudo não mediu os impactos sobre a democracia). 

Algumas hipóteses podem ser levantadas para explicar os resultados contraditórios dos 

três estudos. Primeiro, os pesquisadores podem ter utilizado diferentes variáveis em seus 

estudos. Isso faz com que estudos que buscam examinar o mesmo conceito acabem utilizando 

diferentes medidas ou fazendo perguntas ligeiramente diferentes, o que reflete nos resultados 

quantitativos. Segundo, não há um acordo quanto ao universo de comissões da verdade: os 

estudos muitas vezes classificam diferentes fenômenos como pertencendo ou não à categoria 

das comissões, ou eles reúnem uma amostra muito diferente de comissões para ser analisada. 

Por fim, os estudos podem empregar diferentes codificações, coleta de dados e diferentes 

modelos estatísticos. Isso explica porque mesmo que façam uso dos mesmos sistemas ou 

indicadores de democracia e de respeito aos direitos humanos,436 eles podem chegar a 

diferentes conclusões. 

Isso tudo revela que os estudos produzidos até o momento sobre os impactos das 

comissões da verdade ainda não foram capazes de sustentar afirmações sólidas, pelo uso de 

provas empíricas, quanto aos efeitos positivos ou negativos desse mecanismo. Ainda, da 

preferência pela adoção de análises estatísticas de larga escala não foi possível tirarmos a 

conclusão de que a pesquisa comparativa, seja ela quantitativa ou qualitativa, serve melhor ao 

propósito de determinar relações de causa e efeito que possam ser generalizáveis a outros 

casos. O que se deve ter em mente é que a preocupação com esse tema ainda é recente e as 

                                                           
434 KIM e SIKKINK, 2010, p. 954. 
435 Ibidem, pp. 941 e 957. 
436 Como sistemas de medidas da democracia são utilizados normalmente os indicadores Polity IV e Freedom 

House. Como sistemas de medidas de respeito aos direitos humanos, todos os três estudos fazem uso do 
Cingranelli and Richards (CIRI) Human Rights Data Set e do Political Terror Scale (PTS). Para uma análise das 
limitações desses indicadores, ver THOMS, RON e PARIS, 2010, p. 347. 
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possibilidades de pesquisa são grandes. As futuras pesquisas qualitativas poderão se 

beneficiar muito se passarem a levar em consideração as reações e percepções dos militares, 

policiais e outros agentes do Estado quanto às comissões da verdade para confirmar 

exatamente qual é a extensão em que as revelações e recomendações influenciaram as suas 

percepções do que deve ser considerado um comportamento permissível e de qual é o papel 

adequado das suas instituições nos dias de hoje. Muitas vezes, podem ser os custos sociais e 

políticos que surgem da publicidade dos trabalhos de uma comissão que levam a uma 

melhoria nas práticas de direitos humanos. Já o contraste entre os achados estatísticos e os 

estudos de caso feitos por Eric Wiebelhaus-Brahm podem sugerir que a caracterização que é 

feita das comissões da verdade nas análises quantitativas é muito simplista, por elas serem 

tratadas como se fossem todas uniformes. No entanto, as comissões da verdade muitas vezes 

possuem atributos próprios que podem influenciar a forma e magnitude do impacto do seu 

trabalho (como o seu mandato e a quantidade de recursos de que dispõe). Uma pesquisa rica 

em estudos de caso, que leve em consideração ambientes sociais ou políticos específicos e 

principalmente as comissões menos conhecidas, poderia ajudar a explicar os resultados 

contraditórios das pesquisas aqui apontadas. 

 

 

5.3 Diferenças entre avaliação e análise de impactos das comissões da verdade 

 

 

 A complexidade das questões que envolvem a criação e o funcionamento de uma 

comissão da verdade não permite a criação de fórmulas políticas infalíveis que possam ser 

replicadas aos mais variados casos. Todavia, as dúvidas e ambiguidades que ainda cercam o 

tema dos efeitos gerados pelas comissões pedem a realização de pesquisas mais cuidadosas. 

Preocupar-se apenas com o sucesso de uma comissão, entendido como o cumprimento de seu 

mandato dentro de um período de tempo designado, não é o suficiente, pois nos diz muito 

pouco sobre as mudanças sociais, políticas e institucionais mais profundas que esses 

mecanismos buscam alcançar.437 

 A utilização de comissões da verdade para lidar com problemas sociais complexos, 

como o legado de violações de direitos humanos deixado por um regime autoritário, exige 

uma maior reflexão por parte dos defensores desse mecanismo, que devem começar a fazer 
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um balanço quanto ao emprego de justificativas baseadas em crenças ou meras suposições. A 

busca por argumentos causais sobre as comissões da verdade deve ser cuidadosamente 

delimitada por região, tempo, tipo de transição, grau de democracia, capacidade institucional 

e outras características da sociedade estudada.438 Esta deve ser uma meta central das futuras 

pesquisas. 

 Ao se deparar com a questão dos efeitos dos mecanismos de justiça de transição, o 

pesquisador Geoff Dancy defende que seja feita uma diferenciação entre avaliação e análise 

de impactos.
439 Aplicada ao estudo de uma comissão da verdade, a avaliação procura julgar a 

capacidade do mecanismo de atingir seus objetivos, segundo critérios de desempenho 

estabelecidos previamente. A avaliação pode se dar na fase do processo, quando é avaliada a 

qualidade das ações tomadas pela comissão da verdade (por exemplo, quanto aos métodos de 

investigação empregados), ou na fase do resultado, quando é avaliado se as metas almejadas 

foram ou não atingidas.440 

A análise de impactos, por outro lado, preocupa-se em monitorar as externalidades 

associadas com a operação das comissões. Ela é feita isolando os fatores sociais ou políticos 

que podem plausivelmente ser interrompidos ou alterados pela operação da comissão, 

buscando depois explicar como e por que a comissão produziu ou deixou de produzir 

mudanças nesses fatores. Implícito nesse tipo de análise está um julgamento contrafactual 

sobre o que poderia ter acontecido na ausência da atuação da comissão.441 Esse modelo 

compartilha a crença na homogeneidade de unidades de análise, o que permite que as lições 

retiradas de um estudo possam ser aplicáveis a contextos similares. A lógica de inferência 

adotada aqui foi denominada pelo autor de positivista, por favorecer um pensamento linear, de 

causa e efeito, e por tentar fazer uso de indicadores de medição que possam ser utilizados em 

uma ampla variedade de situações.442 

Recorrendo a uma analogia simples, se uma pedra fosse arremessada em um lago, a 

análise de impactos se preocuparia em notar as dimensões da pedra e documentar a amplitude 

e frequência das ondulações que ela produziu. A avaliação seria praticamente a mesma coisa, 

mas com uma adição: ela iria analisar o quão bem a pedra produziu os efeitos desejados de 

                                                           
438 THOMS, RON e PARIS, 2010, p. 353. 
439 Tradução minha para evaluation e impact assessment, respectivamente. 
440 DANCY, Geoff. Impact Assessment, Not Evaluation: Defining a Limited Role for Positivism in the 
Study of Transitional Justice. The International Journal of Transitional Justice, vol. 4, 2010, p. 359. 
441 Ibidem, pp. 359-360. 
442 Ibidem, p. 364. 
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criar ondulações, segundo uma lista de critérios escolhidos ou métricas impostas 

previamente.443 

 Essa distinção ganha relevância uma vez que, segundo Dancy, diferentemente das 

análises de externalidades positivas ou negativas, as avaliações conseguem lidar com 

conceitos sociais difíceis de definir, pois o estabelecimento dos critérios de avaliação serve 

para preencher com certo instrumentalismo o conteúdo dos ideais eleitos como os objetivos de 

uma comissão. As avaliações são propícias para questionar, por exemplo, se uma comissão da 

verdade gerou reconciliação, estabeleceu o estado de direito e a democracia, promoveu uma 

cultura de direitos humanos, e por aí em diante.444 

 Daqui a alguns anos, quando a Comissão Nacional da Verdade tiver concluído as suas 

atividades, os trabalhos empíricos que se preocuparem em descobrir se os esforços da 

comissão foram bem sucedidos na consecução dos seus objetivos (como aqueles destacados 

ao longo deste trabalho) devem fazê-lo por meio de uma avaliação, e não de uma análise de 

impactos. Além das discussões de avaliação serem mais propícias para trabalhar com uma 

ampla variedade de ideais normativos afirmados pelas comissões da verdade, a avaliação 

adota uma lógica interpretativa que argumenta que duas unidades de análise dificilmente são 

parecidas (por exemplo, não há duas comissões da verdade iguais) e, mesmo que fossem 

parecidas, os contextos culturais seriam tão diferentes que os seus efeitos estariam vinculados 

a significados particulares.445 

 Outras razões também explicam a preferência pelo modelo da avaliação. Em primeiro 

lugar, os objetivos macrossociais como democratização e estado de direito são todos produtos 

de múltiplos processos que operam simultaneamente. Demonstrar, por exemplo, que os 

procedimentos de uma comissão da verdade levaram à democracia, despojada de todos os 

outros fatores que mudam durante uma transição, é quase impossível. Isso significa que o fim 

positivista de confirmar relações causais não é alcançável. Em segundo lugar, os ideais em 

jogo nos debates sobre justiça de transição não podem ser todos operacionalizados ou 

convertidos em entidades variáveis singulares. Noções como reconciliação significam 

diferentes coisas para diferentes pessoas. Pela sua própria natureza, elas resistem a exercícios 

conceituais como operacionalização e clamam por entendimentos contextuais ou idealistas, ao 

contrário de definições objetivas forçadas. Por fim, esses conceitos não são propriamente 
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quantificáveis para servir como materiais a serem contados ou medidos para pesquisas 

baseadas em dados, uma vez que não há um consenso quanto à substância que os compõe.446 

 Um estudo que irá levar em consideração todas as peculiaridades do caso brasileiro 

(lapso temporal superior a vinte anos do fim da ditadura, superação das disputas políticas 

intrínsecas ao período autoritário, existência de uma lei de anistia, pagamento de reparação às 

vítimas, etc.) se juntará a uma crescente massa de pesquisas que está valorizando o contexto 

das comissões da verdade e afastando as tentativas de generalização.447 Esses trabalhos 

compartilham de um repúdio a teorias grandiosas sobre a capacidade das comissões da 

verdade “funcionarem”. Para determinar se elas “funcionam”, é preciso que antes seja 

documentado a quem elas servem e a maneira pela qual são entendidas no seu próprio 

contexto histórico e discursivo.448 

 Algumas métricas podem ser sugeridas para as futuras avaliações sobre os impactos da 

Comissão Nacional da Verdade. Normalmente, o relatório final de uma comissão serve como 

uma voz moral de autoridade e um ponto focal para uma pressão contínua pela promulgação 

das suas recomendações. Esse relatório pode identificar e propor reformas institucionais e 

legais, o que normalmente envolve um fortalecimento da fiscalização civil sobre o aparato 

estatal, especialmente sobre os setores de segurança. Traçar o impacto da comissão da 

verdade na reforma institucional funciona como um processo de verificação de três 

indagações: (i) “foram feitas recomendações?”; (ii) “elas foram cumpridas?”; e (iii) “elas 

influenciaram o comportamento dos atores?”.449 Métodos qualitativos também podem 

destacar se as revelações da comissão da verdade tiveram de fato efeitos significativos no 

comportamento das elites políticas, do pessoal de segurança, e do público em massa. A 

pesquisa pode explorar se as revelações levaram os perpetradores ou as partes associadas com 

abusos a repudiar seu comportamento passado. Falhando isso, ela pode explorar se o 

eleitorado, que teoricamente absorveu a versão da história da comissão da verdade, rejeitou os 

políticos manchados pelo passado.450 

 Duas medidas podem servir como indicadores para a avaliação do objetivo de 

fortalecimento da cultura de direitos humanos. Primeiro, o acesso generalizado e o índice de 

leitura dos produtos finais da comissão (o relatório final e a documentação audiovisual das 
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450 Ibidem, p. 24. 
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atividades, se esse material for produzido) podem ser medidos pelos esforços governamentais 

e não-governamentais de disseminação do trabalho da comissão. Em segundo lugar, a 

incorporação do material e das recomendações da comissão aos currículos escolares. 

 Outra opção seria a criação de uma espécie de barômetro com o propósito de 

monitorar o processo de reconciliação. Esse método permite que sejam identificadas medidas 

a serem tomadas para impulsionar o processo para frente e para remover os impedimentos 

significativos existentes. Por meio de surveys nacionais periódicos, análises de tendências 

sociopolíticas em curso e auditorias regulares de transformações sociais e políticas, um 

barômetro pode buscar medir como o processo de reconciliação do país está indo. Essas 

medidas podem também revelar informações quanto às visões, experiências e expectativas 

sobre a reconciliação mantidas pelo povo, além de auxiliar as pessoas a avaliar o desempenho 

das instituições democráticas e dos líderes do país com respeito às transformações 

esperadas.451 

Essa ideia tem como inspiração a produção dos informes anuais do Latinobarómetro, 

produzidos desde 1995. Eles consistem em um estudo de opinião pública que envolve a 

realização aproximada de 19 mil entrevistas em 18 países da América Latina, representando 

mais de 400 milhões de habitantes. O estudo investiga o desenvolvimento da democracia, da 

economia e da sociedade em seu conjunto, usando indicadores de opinião pública que medem 

atitudes, valores e comportamentos, como a confiança nas instituições e a confiança no 

governo. Os resultados dos informes costumam ser utilizados pelos atores políticos e sociais 

da região, atores internacionais, governos e meios de comunicação.452 No caso brasileiro, se 

for demonstrado que a violência dos agentes do Estado diminuiu em frequência e intensidade, 

os participantes no processo de reconciliação terão algo para celebrar. 

                                                           
451 DALY e SARKIN, 2007, pp. 257-258. 
452 Informações retiradas do sítio eletrônico da Corporação Latinobarômetro. Disponível em: 
<http://www.latinobarometro.org/latino/latinobarometro.jsp>. Acesso em: 20 de outubro de 2012. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

As comissões da verdade são instrumentos que cumprem a função básica de satisfazer 

a necessidade humana de obter conhecimento e informação. Neste caso, o que se busca 

conhecer são os fatos e circunstâncias das violações sistemáticas de direitos humanos que 

marcaram o passado de um país. Como restou demonstrado no início deste trabalho, esta 

atividade será desenvolvida no Brasil pela Comissão Nacional da Verdade, cuja criação não 

se deu no vácuo. Muito pelo contrário, ela vem na esteira de outras medidas que vem sendo 

adotadas nos últimos vinte anos, especialmente pelo governo federal, e que reconheceram um 

grande número de casos de perseguição política, mortes e desaparecimentos forçados. Essas 

medidas tiveram como carro-chefe as reparações econômicas e resultaram, em grande medida, 

das reivindicações e da luta incessante de um setor da sociedade civil, encabeçado 

principalmente pelas vítimas e pelos familiares das vítimas da violência do regime militar. 

Também é importante ressaltar que mesmo tendo sido criada para complementar os esforços 

que vêm sendo tomados ao longo dos últimos anos, a comissão da verdade certamente não 

colocará um fim na discussão sobre a investigação e possível punição dos crimes cometidos 

durante a ditadura. 

Após a nomeação dos seus membros e a realização da cerimônia que marcou a sua 

instalação, a CNV começou a tomar forma e passou a definir o plano de trabalho para os dois 

anos do seu mandato. Desde então, foram criadas três subcomissões para coordenar as 

atividades do órgão, sendo que a subcomissão de pesquisa foi dividida em sete grupos 

temáticos com as matérias que irão constar do relatório final. A Comissão também definiu que 

só serão investigadas as graves violações de direitos humanos praticadas por agentes públicos 

ou pessoas a seu serviço, por terem agido no que consideram ter sido uma “política de 

terrorismo de Estado”, encerrando uma polêmica que se criou no início dos seus trabalhos por 

aqueles que entendiam que também deveriam ser investigados os crimes cometidos pelos que 

pegaram em armas como meio de resistência ao regime militar. Os membros da CNV vêm se 

empenhando em realizar audiências públicas nas mais variadas capitais do país, além de 

iniciar parcerias e firmar acordos de cooperação e intercâmbio de informações com as 

Comissões Estaduais e outras comissões de natureza semelhante. Também foi possível 

apontar que a CNV provavelmente irá focar-se, em grande medida, nos documentos e 

testemunhos ainda não revelados, na nomeação da cadeia de comando acima dos agentes 
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policiais que torturaram e assassinaram os seus prisioneiros, e também nas ordens ilegais de 

destruição de documentos secretos referentes ao período da ditadura militar. 

Este trabalho propôs a divisão dos objetivos da CNV em três categorias diferentes: 

objetivos imediatos, mediatos e finais. Todos os três estão interligados, mas esses objetivos se 

diferenciam porque são alcançados em diferentes estágios de uma cadeia causal inaugurada 

pelo funcionamento da comissão, e porque apresentam diferentes graus de dependência da 

contribuição de outros fatores para a sua consecução. O objetivo imediato foi identificado 

com o objetivo de estabelecer a verdade sobre o que ocorreu no passado, o objetivo mediato 

foi identificado com o objetivo de promover a reconciliação nacional, e o objetivo final, mais 

complexo, foi identificado com os objetivos de fortalecer a democracia e o estado de direito, e 

aprimorar uma cultura de respeito aos direitos humanos. Os dois primeiros objetivos vêm 

declarados no art. 1º da Lei 12.528/2011, e por isso receberam uma maior atenção nesse 

trabalho. Já os objetivos finais costumam aparecer nos discursos dos mais fiéis defensores da 

instalação de uma comissão da verdade, como benefícios que justificam a criação desse 

mecanismo. 

A noção de verdade, assim como a de reconciliação, apresenta um aparelho conceitual 

com uma ampla variedade de significados. Esta dissertação procurou refinar a discussão após 

a apresentação das muitas e divergentes interpretações dadas a esses dois conceitos, 

diminuindo a falta de clareza ao apontar a direção para uma interpretação mais concreta que 

servisse aos interesses de um estudo sobre uma comissão da verdade e, mais ainda, no 

contexto brasileiro. 

Apesar da Comissão Nacional da Verdade muitas vezes fazer uso do discurso de que 

os seus membros promoverão a reconstrução da história, estabelecendo toda a verdade, o que 

vimos é que tudo o que é divulgado no relatório final é fruto de um processo de tomada de 

decisões sobre o que será gravado, investigado e o que será ultimamente relatado. A definição 

do mandato da comissão, as escolhas feitas pelos seus membros e até mesmo a metodologia 

empregada acabam influenciando diretamente a “verdade” a ser relatada. Ainda, a comissão 

terá que reconhecer a existência de diversos tipos de verdade. Como ela tem o mandato 

taxativo de esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações de direitos 

humanos, ela provavelmente irá priorizar a verdade factual ou forense, o que não a impedirá 

de trabalhar, em maior ou menor grau, com as outras noções de verdade, dentre as quais 

temos a noção de verdade narrativa, que é aquela construída a partir das histórias e percepções 

colhidas nos testemunhos das vítimas. Sendo parte fundamental da realização desses 
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objetivos, também foram apontados alguns dos poderes da CNV, como o de convocação e de 

indicação das autorias, assim como o dever de comparecimento dos convocados e o dever de 

colaboração dos servidores públicos e militares. 

Na comissão da verdade estão depositadas esperanças que vão além do mero 

esclarecimento de fatos específicos. Embora a busca da verdade factual sobre fatos ocultos 

continue sendo o objetivo central do trabalho da comissão, é esperado que ela também tenha a 

capacidade para afetar o entendimento e a aceitação social do passado do país. Espera-se que 

ela possa contribuir para acabar com a negação dos abusos de direitos humanos cometidos no 

passado e para o reconhecimento social e institucional da perversão de algumas das nossas 

instituições públicas, ainda em curso nos dias de hoje. 

A intenção de todo esse trabalho não é que no futuro, após terem sido concluídas as 

investigações da comissão, o Estado seja obrigado a adotar oficialmente e impor ao restante 

da sociedade uma única verdade histórica (aquela apresentada no relatório final da comissão). 

O que se propõe é a criação de um espaço de discussão democrático e pluralista, no qual a 

versão defendida pelo Estado passe a ser contestada, fomentando o debate histórico. Busca-se 

preencher a necessidade de conciliar entendimentos conflitantes de uma parte da história, o 

seu significado para o presente e para a direção política a ser tomada no futuro, avançando na 

discussão de questões fundamentais como a agenda de educação para cidadania e direitos 

humanos, e a reforma das instituições e forças de segurança. 

 Como o mandato legal da Comissão Nacional da Verdade afirma, em seu artigo 1º, a 

necessidade de promover a “reconciliação nacional”, foram apresentadas diferentes definições 

do termo reconciliação, identificando os principais motivos que explicam a confusão 

terminológica resultante dos seus mais diversos significados. Em seguida, foi realizado um 

exercício de pensar como se dá a conexão dos conceitos de verdade e reconciliação, 

apontando alguns dos potenciais benefícios que as comissões da verdade podem gerar para a 

reconciliação das sociedades que escolhem fazer uso desse instrumento. Dentre os benefícios, 

mereceu destaque o reconhecimento dos danos causados às pessoas que sofreram com as 

violências do Estado durante a ditadura, e o restabelecimento da confiança cívica. 

Atacar as peculiaridades de cada caso de transição exige certo grau de flexibilidade e 

criatividade, devendo a reconciliação ser entendida no contexto da natureza da transição e na 

condição da sociedade antes e depois dela. Por essa razão, buscou-se uma definição de 

reconciliação nacional para o contexto atual brasileiro. Este trabalho defendeu que a 

reconciliação nacional deve ser entendida como um processo de mudança ainda em curso, que 
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não deverá ter como preocupação a reconciliação em um nível interpessoal, mas sim o 

restabelecimento da confiança no Estado. Isso significa, basicamente, saber que o Estado de 

hoje passará a atuar em favor dos direitos humanos e do bem-estar dos seus cidadãos, 

abolindo a ideologia que ele possuía na ditadura, época em que figurou como o grande 

mandante e perpetrador de violações de direitos humanos. Isso exigirá que ele realize uma 

autocrítica quanto aos abusos que continuam a ser perpetrados, valorize a memória histórica e 

cumpra com as recomendações feitas pela CNV. 

Após a apresentação dos diversos objetivos que as comissões da verdade podem 

almejar atingir, é natural que se questione o quanto nós realmente sabemos sobre a capacidade 

das comissões da verdade de alcançá-los. Uma vez que não há um consenso quanto às 

consequências políticas e sociais em longo prazo das comissões da verdade, ganha 

importância a realização de análises empíricas minuciosas sobre as metas de fortalecimento 

da democracia, de uma cultura de direitos humanos e do estado de direito. 

Os poucos estudos que se propuseram a produzir uma investigação sistemática e 

rigorosa sobre os resultados dos mecanismos de justiça de transição e das comissões da 

verdade, em particular, apresentaram conclusões diferentes. Isso demonstra que, apesar das 

frequentes alegações que defendem a sua implementação, ainda sabemos muito pouco a 

respeito dos efeitos de uma comissão da verdade. A pesquisa sobre os impactos das comissões 

da verdade ainda requer novas operacionalizações de seus objetivos e os estudos empíricos 

devem ser enriquecidos por uma melhor articulação do conteúdo normativo de fenômenos 

observáveis ou práticas institucionalizadas. Isso será importante para que possa ser testada a 

validade das reivindicações centrais sobre a instalação de uma comissão da verdade, que 

ainda descansam sobre um número grande de suposições teóricas e fáticas que são ou 

duvidosas ou contestadas. 

 Por fim, o trabalho apresentou uma distinção conceitual entre avaliação e análise de 

impactos, defendendo que a primeira seria mais adequada para a realização de um trabalho 

empírico que se preocupe com a ampla variedade de ideais normativos afirmados por uma 

comissão da verdade. Também foram sugeridos alguns indicadores para uma futura avaliação 

dos impactos da Comissão Nacional da Verdade. 

 Feito esse pequeno apanhado do que foi abordado ao longo desta dissertação, 

merecem ser feitas algumas considerações finais sobre o tema. A Comissão Nacional da 

Verdade resulta da construção política de um mecanismo de esclarecimento dos fatos e de 

determinação de responsabilidades institucionais, sociais e políticas quanto ao cometimento 
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de graves violações de direitos humanos em um determinado período histórico de nossa 

sociedade. A comissão representa uma tentativa por parte do Brasil em adotar cada vez mais 

os padrões internacionalmente consagrados de proteção dos direitos humanos, à luz dos 

ditames dados pelos princípios que regem o direito internacional dos direitos humanos, os 

quais são reputados adequados e proporcionais à gravidade e à extensão das ofensas 

cometidas. A integração e o reforço das sistemáticas nacional e internacional são necessários 

para que se atue em prol do modelo que mais eficazmente possa proteger os direitos da pessoa 

humana. Um desses princípios, constantemente reiterado nas decisões da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, é o de que as comissões da verdade não substituem os 

órgãos judiciários de investigação e tampouco substituem a obrigação do Estado de 

estabelecer a verdade judicial e assegurar a determinação judicial de responsabilidades 

individuais, por meio de processos judiciais penais. Desse modo, a apuração da verdade 

histórica não substitui o dever estatal de investigar e sancionar criminalmente os autores de 

graves violações de direitos humanos. 

 Será interessante acompanhar como esse entendimento influenciará os trabalhos da 

CNV. É sabido que boa parte das forças armadas é contrária à comissão exatamente por 

entender que o seu verdadeiro objetivo seria o de provocar, mesmo que indiretamente, a 

revisão da Lei da Anistia de 1979, abrindo caminho para o julgamento dos agentes de Estado 

envolvidos nas violações de direitos humanos cometidas no período do regime autoritário. 

Esse receio é em parte infundado, uma vez que os membros da comissão não irão tocar na 

questão da constitucionalidade da Lei de Anistia, por não tratar-se de matéria afeta ao seu 

mandato. Por outro lado, não há como negar que as informações a serem levantadas pela CNV 

poderão ser utilizadas pelo Ministério Público, no futuro próximo, para instruir a propositura 

de ações penais contra aqueles agentes estatais que cometeram crimes contra a humanidade 

durante a ditadura. Aos poucos, a Justiça Federal começa a aceitar a tese de que os crimes de 

sequestro praticados durante a ditadura ainda não estão prescritos, sob o argumento de que, 

enquanto não se souber o paradeiro das vítimas, remanesce a privação ilegal da liberdade e 

perdura o crime. De maneira inédita, foram aceitas no Pará as denúncias apresentadas pelo 

Ministério Público Federal contra o coronel da reserva Sebastião Rodrigues de Moura, mais 

conhecido como Major Curió, e contra o major Lício Augusto Maciel, ambos acusados de 

sequestro de militantes políticos no período do regime militar. Já a Justiça Federal de São 

Paulo aceitou a denúncia formulada pelo MPF contra o coronel reformado Carlos Alberto 

Brilhante Ustra, juntamente com os delegados Alcides Singillo e Carlos Alberto Augusto, 
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ambos da Polícia Civil, acusados de sequestrar o corretor de valores Edgar de Aquino Duarte, 

em junho de 1971. Sem querer fazer qualquer tipo de previsão, restará ainda saber se essa 

atuação paralela do parquet federal irá ou não impactar negativamente os trabalhos da CNV, 

especialmente no esclarecimento dos fatos em que ela dependa de uma maior colaboração por 

parte de militares e outros agentes da repressão. 

 A CNV também pode ser vista como um instrumento que busca garantir o 

reconhecimento, pelas instituições pátrias, do planejamento constitucional que elevou os 

valores da dignidade e do bem-estar da pessoa humana à posição de núcleos centrais e 

informadores que conferem o suporte axiológico de todo o ordenamento jurídico pátrio. Daí a 

importância de se procurar revelar aos familiares o paradeiro daqueles membros próximos que 

desapareceram durante o período da repressão e de esclarecer os crimes que tiveram graves 

repercussões na vida pessoal, familiar e profissional dos perseguidos. Se ela irá realmente 

cumprir com os seus objetivos e produzir todos os efeitos desejados, como o de melhorar a 

democracia e o respeito pelos direitos humanos, é algo difícil de prever. Os estudos empíricos 

feitos até hoje apresentaram resultados diferentes uns dos outros e não foram capazes de 

abranger outros temas, como o da reconciliação nacional. Talvez o problema esteja na 

maneira como esses estudos se preocupam em estabelecer simples relações causais entre 

comissões da verdade e democracia, direitos humanos ou estado de direito. Uma alternativa 

seria a de abandonar essa busca por causas e consequências que seriam generalizáveis, já que 

isolar os efeitos da revelação da verdade é quase impossível, e adotar um novo modelo 

explicativo, que investigue o problema por um prisma de estímulos e reações. A ideia passa a 

ser, então, a de investigar se há razões para pensar que o funcionamento de uma comissão da 

verdade é capaz de fornecer incentivos para o progresso no desenvolvimento dessas metas. 

Será que a realização de audiências públicas, a publicação do relatório final e a elaboração de 

recomendações conseguirão desencadear uma série de eventos que provocarão as mudanças 

desejadas, como pressionar o governo por reformas na área de segurança? 

Para colocar tudo em perspectiva, não custa lembrar que o Brasil é um país de 

dimensões continentais, e a Comissão Nacional da Verdade possui um mandato ambicioso a 

ser cumprido em apenas dois anos. Seria ingenuidade pensar que, da sua sede em Brasília, os 

membros da Comissão conseguirão reconstruir a história completa do que aconteceu no país 

inteiro entre 1946 e 1988. Nenhuma comissão da verdade criada até hoje conseguiu tal feito, e 

nem deve ser essa a preocupação maior da comissão nos próximos dois anos. O que merece 

ser ressaltado é que, apesar dos contínuos protestos e demonstrações de animosidade por parte 
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de membros das forças armadas e de segurança, a CNV já foi capaz de colocar em movimento 

um processo de promoção da pauta de direitos humanos que não é muito comum em nosso 

país. Prova disso é o apoio que a comissão nacional vem recebendo de outros setores do 

governo federal, de órgãos de classe como a OAB, de estudantes de universidades públicas 

como a USP, a UnB e a UFPR, e especialmente dos Poderes Executivo e Legislativo 

estaduais, que vêm criando as suas próprias comissões da verdade. O grande desafio que o 

Brasil terá que enfrentar nos próximos anos será o de não perder o entusiasmo e concatenar o 

momento político favorável e os resultados da Comissão Nacional da Verdade com uma 

orientação clara de promover mudanças no nosso país, especialmente na área de segurança e 

nas instituições incumbidas de defender o regime democrático e o regime jurídico 

constitucional. 
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