
1.305.403 acessos

16,32% são de São Paulo

9,7% de Rio de Janeiro

9,58% de Brasília

COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE
O quadro da CNV contava com sete membros comissionados, além de colaboradores.

ORGANIZAÇÃO INTERNA

CLÁUDIO FONTELES: 
advogado, ex-Procurador-Geral da 
República. Foi o segundo coordenador 
da CNV. Saiu em 2013, e sendo 
substituído por PEDRO DALLARI

GILSON DIPP: 
advogado e Ministro do Superior 
Tribunal de Justiça, desde 1998. Foi o 
primeiro coordenador da CNV. 
Segundo notícias publicadas em 
29/04/2013, Gilson Dipp deixou a CNV, 
por motivos de saúde.

JOSÉ CAVALCANT FILHO: advogado. 
é consultor da Unesco e do Banco 
Mundial

MARIA RITA KEHL: 
psicanalista. Foi editora do Jornal 
Movimento, um dos mais importantes 
veículos da imprensa alternativa 
durante a ditadura.

PAULO SÉRGIO PINHEIRO: 
professor de Ciência Política e 
diplomata. Foi secretário de Estado de 
Direitos Humanos no governo Fernando 
Henrique Cardoso e integrou o grupo 
de trabalho nomeado pelo 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
que preparou o projeto de lei da 
Comissão Nacional da Verdade. Foi o 
terceiro coordenador da CNV.ROSA MARIA CARDOSO DA CUNHA: 

advogada e professora universitária. 
Criminalista, atuou em defesa de presos 
políticos no Rio de Janeiro, São Paulo e 
Distrito Federal, durante a ditadura. 
Rosa Cardoso foi a quarta 
coordenadora da CNV.

PEDRO DALLARI: 
advogado e professor universitário, foi 
o ultimo coordenador da CNV

JOSÉ CARLOS DIAS: 
advogado e durante a ditadura 
advogou em defesa de presos políticos, 
atuando diretamente na Justiça Militar.

Colaboradores durante todo 
o funcionamento da CNV

Grupos de trabalho

Ditadura e gênero; 

Guerrilha do Araguaia; 

Contextualização, fundamentos e razões 
do golpe civil-militar de 1964;

Ditadura e sistema de Justiça; 

Ditadura e repressão aos trabalhadores e 
ao movimento sindical; 

Estrutura de repressão; 

Mortos e desaparecidos políticos; 

Graves violações de direitos humanos no
 campo ou contra indígenas; 

Operação Condor;

Papel das igrejas durante a ditadura;

Perseguições a militares;

Violações de direitos humanos de brasileiros 
no exterior e de estrangeiros no Brasil;

O Estado ditatorial-militar.
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