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APRESENTAÇÃO

Clemir Fernandes1

João Antonio de Souza e Silva2

A luta pelo reconhecimento da memória deve ser uma 
ação continuada de aprofundar o conhecimento, sobretudo para 
incidência política em temáticas desafiadoras no atual contexto 
da América Latina. Muitas vezes relegadas e mesmo renegadas em 
nossas sociedades. 

Nesse tempo em que parlamentares exaltam despudora-
damente torturadores, em que setores da sociedade defendem in-
tervenção militar no Estado de Direito e em que grupos propõem 
desprover o ensino escolar de sua inerente estruturação crítica, 
comprova-se a necessidade de se reviver continuamente elementos 
cruciais da nossa memória para construção de outra realidade. 

A vinculação do Instituto de Estudos da Religião com 
questões relacionadas ao enfrentamento à Ditadura no país se con-
funde com sua própria trajetória, de 46 anos, marcada pela defesa 
vigorosa da democracia, pelo reconhecimento da diversidade e afir-
mação dos direitos humanos. 

Atuando sempre pela garantia de acesso transparente às 
informações e participação social ativa no desenvolvimento da 
Comissão Nacional da Verdade (CNV), o ISER acredita que a justiça 
de transição é um processo fundamental para fortalecer, aprimorar 
e ampliar os pilares e valores democráticos. Com esse compro-
misso e com essa premissa foi realizado um monitoramento dos 
trabalhos da CNV desde sua criação, em novembro de 2011, até a 
conclusão de seu mandato, com a apresentação do Relatório Final 
em dezembro de 2014. Tendo se encerrado este ciclo, abriram-se 
caminhos para que informações e outras pesquisas se disseminem 
pelo país, trazendo luz às graves violações de direitos no período 
ditatorial civil-militar. 

Outra ação fundamental subsequente aos trabalhos 
da Comissão é a vigilância sobre o cumprimento das suas 29 

1  Coordenador Institucional do Instituto de Estudos Religiosos - ISER
2   Coordenador de Projetos do Instituto de Estudos Religiosos - ISER
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recomendações, bem como pressão política da sociedade para efetuar as medi-
das institucionais, normativas e de seguimento de propostas. Entendemos que a 
CNV representa um importante esforço de compilação e sistematização de con-
hecimento que deve ser difundido visando facilitar reflexões e a construção de 
um compromisso político e institucional para prática legal das recomendações 
pelo Estado brasileiro.

Com o fim dos trabalhos da CNV, que coincidiu com os 30 anos da 
chamada Nova República, reconhecemos que a temática da Memória, Verdade 
e Justiça mantém enormes desafios, notadamente por uma série de desapare-
cimentos não esclarecidos de pessoas, persistência de desrespeito aos direitos 
humanos e atos de violência sistêmica cometidos pelo Estado, em particular 
por seu aparato armado, principalmente contra a juventude negra. Permanecem 
facetas institucionais pouco ou nada democráticas em setores do judiciário, da 
segurança pública bem como a falta ou recusa de apoio às vítimas de violência 
estatal. Portanto, a discussão desses temas forma uma agenda central nas ativi-
dades do ISER que, atualmente, também desenvolve ações de apoio psicossocial 
a vítimas de violência do Estado, tanto da época da ditadura, quanto do período 
posterior já formalmente democrático. 

É nesse contexto e por meio desta publicação que apresentamos a 
comparação entre o processo brasileiro de reconhecimento da verdade com os 
de outros países da América do Sul, que durante período histórico semelhante 
também sofreram atentados sistêmicos à ordem democrática. Esse trabalho 
permite avaliar as características de diferentes estruturas estatais para investigar 
a história de violações de direitos humanos nos países selecionados para análise. 
A escolha deles se deu pela disponibilidade de informações sistematizadas e pelas 
redes estabelecidas pelo ISER no decorrer do processo de monitoramento das 
tarefas da CNV.

Com mais este trabalho, o Instituto de Estudos da Religião reafirma 
seu compromisso histórico na atuação por direitos humanos visando também 
colaborar na construção da memória e, por consequência, na conscientização 
da sociedade sobre a violência estatal ocorrida no período da ditadura civil-mi-
litar (1964-1988). Para que não se esqueça e para que cesse completamente de 
acontecer.



REESCREVENDO A HISTÓRIA

Pedro Strozenberg1

É inegável que a criação da Comissão Nacional da Verdade 
(CNV) consiste em um marco no processo democrático brasileiro 
e como tal merece ser enaltecida e celebrada pelo conjunto da 
sociedade brasileira e latinoamericana. Com algumas décadas 
de atraso e grande expectativa a CNV cumpria para muitos a 
derradeira possibilidade de, em vida, ver reconhecidas formalmente 
as arbitrariedades vividas e experimentar a oportunidade da 
releitura de fatos entristecidos da história brasileira sob a luz da 
democracia. 

Distintas iniciativas importantes já haviam sido promovi-
das neste mesmo sentido no Brasil, destacadamente lideradas pela 
Comissão de Anistia, mas a realização de uma Comissão Nacional 
simbolizava um pleito apontado por presos políticos, familiares de 
mortos e desaparecidos e por entidades da sociedade civil, em gran-
de medida inspirada pelas comissões da verdade de outros países 
vizinhos ao Brasil. 

Melhor seria se pudéssemos amplamente afirmar que fora 
uma Comissão da Verdade, da Memória e da Justiça, mas foram tí-
midos os passos neste sentido. Faltou coesão nas recomendações, 
transparência metodológica e aderência de outras instâncias pú-
blicas, conforme identificado pelo Iser ao longo de seus relatórios 
de monitoramento da CNV. São divididas as opiniões sobre seu 
resultado, alcance e legado. Talvez seja cedo para ter uma dimensão 
do impacto da Comissão para as futuras gerações, ou talvez, sem 
novos desdobramentos efetivos, tenhamos mesmo que conviver 
com avanços aquém das expectativas de praticamente trinta anos, 
repletos de magoas e silêncios dilacerantes. 

Há sem dúvidas avanços relevantes aportados. A reescrita 
do caso Herzog, a visibilidade da “casa da morte”, o reconhecimen-
to das violências contra populações indígenas e rurais, os dados do 
1 Doutor em Direito Público pela Universidade de Burgos, na Espanha, onde desen-
volveu sua tese sobre Mediação Comunitária.  Trabalhou na ONG Viva Rio de 1993 a 2005, 
onde contribuiu para a idealização de programas como serviço Civil Voluntário, Desarma-
mento, Capacitação de policiais, Desenvolvimento de modelo de policiamento comunitário 
em favelas (GPAE) e o Balcão de Direitos, que coordenou de 1997 a 2001. Atuou também na 
Ouvidoria Geral da Petrobras, no Programa de Proteção a Testemunhas (PROVITA) e atuou 
como colaborador em inúmeras iniciativas de Segurança Pública e Direitos Humanos no 
Brasil. É secretário executive licenciado do Iser.
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envolvimento do poder econômico são algumas das questões, entre 
outras, que alimentam a esperança e afagam a alma. Talvez esta tenha sido 
apenas a pri-meira das Comissões, talvez ela deixe um legado onde as histórias 
possam ser recontadas e a memória possa ser preservada de modo a não ser 
esquecida e também não repetida. 

Assim um dos aprendizados, já sabidos, mas enfaticamente reafirmados 
diz respeito de que estes ciclos e processos democráticos e arbitrários alcan-
çam os países da América Latina como um território díspare, mas integrado. Sua 
identidade preserva diferenças e muitas semelhanças. Por isso nada mais atual e 
urgente do que fazer uma leitura coletiva das experiências das comissões 
nacionais da verdade do continente, agora, finalmente, com a participação 
brasileira.

Dois pontos aqui, nestas poucas linhas, parecem especialmente 
relevan-tes e complementares no contexto das CNV nos países latinos. O 
primeiro as Comissões Nacionais da Verdade atualizam e rejuvenescem a 
agenda, convi-dando e incluindo organizações da sociedade civil e jovens a 
condição de pro-tagonistas, pois estão no presente reescrevendo um passado 
ainda vivo e con-sequente. Desta forma, uma agenda marcadamente 
identificada com gerações anteriores assume matizes fortes ao atualizada e 
reescrita. Ainda há muito o que avançar, em especial na adesão das organizações 
civis e nos movimentos sociais, mas há grupos explícitos como do levante da 
juventude e de coletivos e comi-tês espalhados pelos distintos países latino-
americanos, que com a participação juvenil, como das autoras desta 
publicação e toda a equipe do Iser, assumem esta bandeira com a força da 
transformação e do reconhecimento a memória daqueles que lutaram pela 
democracia, por vezes ariscando suas próprias vidas.  

O segundo ponto diz respeito justamente as recomendações pro-
duzidas pelas Comissões, que servem de documento oficial, 
qualificado (eventualmente insuficiente) e legítimo de cobrança de direitos 
conquistados. Reivindicar, exigir, pugnar, que as comissões tenham 
consequência e suas reco-mendações tenham efeito é um direito inegociável, 
um caminho fundamental para se reescrever a história em nossos países.  

Esta inédita publicação nos permite conhecer um pouco mais as diversi-
dades metodológicas e resultados percebidos em cada um dos países, servindo 
de combustível para um tema ainda em disputa e, infelizmente, ainda 
bastante controverso.

 À todos uma boa leitura.



PREFÁCIO

Shana Marques Prado dos Santos1

Passados mais de quarenta anos desde o estabelecimento, 
na América Latina, de uma operação multinacional e transfronteiriça 
de repressão aos opositores dos regimes autoritários implantados, 
o Plano Condor, são tímidas,ainda,as políticas públicas em direitos
humanos com um viés regional com o propósito de lidar com es-
sas marcas. A observação dos caminhos percorridos por cada um
desses países, em seus processos transicionais, evidencia avanços
e retrocessos particulares na busca pelo restabelecimento da de-
mocracia e pela superação dos legados de violência, mas também a
existência de pontos comuns.

Dentro os mecanismos desenvolvidos no âmbito da Justiça 
de Transição, as Comissões da Verdade representam um esforço de 
recuperação e reconstrução da verdade referente às violações de 
direitos humanos perpetradas nesses contextos. A instauração de 
entidades com o respectivo mandato tem se dado como árduas 
conquistas de lutas sociais, empreendidas por anos, em busca da 
memória, da verdade e da justiça. Ainda assim, não podem ser con-
sideradas como um fim em si mesmas. Os resultados alcançados 
pelas comissões e o impacto dos seus trabalhos estão diretamente 
relacionados a aspectos centrais do seu funcionamento tais quais: a 
sua composição, os objetivos estabelecidos à sua atuação, os pode-
res que lhes são conferidos, a metodologia de trabalho empreendi-
da, a participação da sociedade civil, entre outros.

A publicação Pelos caminhos da verdade: uma análise sobre 
as experiências de comissões da verdade na América Latina é uma 
importante iniciativa de sistematização e análise das Comissões 
da Verdade criadas na: Argentina, Brasil, Chile e Peru. Com uma 
abordagem que examina essas entidades enquanto um processo, 
o enfoque ultrapassa a análise de seus relatórios finais, sendo
expostos e problematizados os atores envolvidos na sua construção
e desenvolvimento e as dinâmicas, expectativas e frustrações
apresentadas entre os grupos sociais protagonistas na temática.
1  Mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é coordenadora 
do Projeto Memória, Verdade e Justiça do Instituto de Estudos da Religião. Foi pesquisado-
ra da Comissão Nacional da Verdade e consultora da Comissão de Anistia e da Comissão 
Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos.
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No artigo Um Processo Inacabado e as Permanências Autoritárias: Uma Aná-
lise Sobre a Experiência Brasileira de uma Comissão Nacional da Verdade, sobressai 
o trabalho de acompanhamento contínuo da CNV realizado pelo Instituto de
Estudos da Religião (ISER) ao longo dos seus 31 meses de atividades.  A ava-
liação das autoras sobre o trajeto da Comissão e sobre seus resultados parte
de marcos teóricos reconhecidos na justiça de transição associados às infor-
mações, rotineiramente, obtidas pela equipe de pesquisadorxs junto à CNV
e a outras organizações do terceiro setor. Destacam-se, portanto, os dados e
reflexões acerca da interação deste órgão com a sociedade civil organizada. E
também um monitoramento inicial sobre o estágio de implementação das reco-
mendações formuladas ao Estado brasileiro no Relatório Final da comissão.

 Em A CONADEP: Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, a auto-
ra retrata o contexto político e social em que é instituída a comissão argentina 
e relaciona as recomendações do Informe Nunca Más às políticas públicas de 
direitos humanos desenvolvidas posteriormente. Sem perder de vista como 
algumas questões atualmente enfrentadas pela Argentina são continuidades e 
reproduções da violência de Estado do passado, o texto ressalta como as infor-
mações levantadas pela CONADEP foram um impulso às ações por justiça no 
país e às mobilizações por memória, verdade e justiça. São trazidas as principais 
contribuições do órgão, elencando-se conclusões alcançadas sobre a sistemati-
cidade das violações perpetradas no regime repressivo, as categorias de vítimas 
especialmente atingidas, o reconhecimento de centros de violações de direitos 
humanos e as instituições e setores sociais participantes do golpe.

 Já, Justiça de Transição e as Comissões da Verdade na América Latina: Funcio-
namento, Resultados e Cumprimento das Recomendações apresenta informações 
sobre as comissões argentina, chilena, peruana e salvadorenha como paralelos 
de reflexão acerca do caso brasileiro em pontos como: as principais descober-
tas de cada comissão da verdade, as recomendações propostas e as iniciativas 
que representam o cumprimento dessas recomendações em alguma escala. De-
bruçando-se sobre o contexto do Brasil, os autores resgatam os marcos mais 
expressivos em termos de políticas estatais que antecederam a Comissão Na-
cional da Verdade. Ademais, avaliam em que medida as características chaves da 
entidade e de seu trabalho se adequaram aos atributos estabelecidos por Kai 
Ambos – autor internacionalmente consagrado no campo da Justiça de Tran-
sição – para o bom funcionamento de uma comissão da verdade. Destaca-se, 
por fim, a exposição sobre o que consideram os principais desdobramentos da 
CNV e as expressões mais significativas de ações do Estado na temática.

O artigo La Comisión de la Verdade y el Desarollo de la Problemática de 
Derechos Humanos en Chile desenha como o processo transicional do país foi 
marcado por restrições que se refletiram no formato e atuação da Comisión 
Nacional de Verdad y Reconciliación en Chile. A autora explica a estrutura cen-
tral do Informe Rettig - Relatório Final apresentado pelo órgão –, as principais 

Prefácio
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PROJETO MEMÓRIA, VERDADE E JUSTIÇA  -  

reações ao seu conteúdo e as medidas significativas de reparação implemen-
tadas pelo Estado a partir das recomendações encaminhadas. Reconhecendo 
esforços e ações pontuais de avanço na busca por memória, verdade e justiça, 
são enfatizados os limites da transição chilena e discutidas suas possíveis causas 
e consequências.

La Importancia y los Limites de la Comisión de la Verdade y Reconciliación en 
el Proceso Peruano centra sua análise na importância da comissão peruana no re-
conhecimento de vítimas historicamente marginalizadas. Recuperando como a 
pressão internacional foi essencial no processo que culminou na instauração da 
CVR, a autora denuncia a invisibilidade de grupos sociais atingidos em larga es-
cala pelo conflito armado interno. A respeito do impacto da comissão o artigo 
demarca como foram fomentadas mobilizações por justiça e reparação desses 
setores e políticas projetadas pelo Estado a partir das recomendações. Não 
obstante, aborda também as dificuldades de implementação dessas medidas e 
problematiza sua extensão em contextos, como o peruano, de desenvolvimento 
institucional inexistente. 

Retomando os assuntos abordados nos textos anteriores, o livro conta, 
por fim, com um quadro informativo que sintetiza e sistematiza alguns pontos 
de convergência e divergência entre as diferentes experiências de comissões da 
verdade da Argentina, do Chile e do Peru. Possibilita, assim, um resgate facilitado 
de informações para a realização de uma análise comparativa acerca do funcio-
namento e dos resultados desses órgãos.

Diante de uma conjuntura regional em que se evidencia a fragilidade das 
instituições democráticas e o menosprezo a políticas de promoção e efetivação 
de direitos humanos, a justiça de transição não é garantida. Cada passo exige 
reivindicação e conquista. Neste sentido, esta publicação contribui de maneira 
relevante à compreensão dos contextos de violações ocorridos, das articula-
ções realizadas para superar esses passados e em que medida esses projetos 
funcionaram e podem ser aprimorados. Porque conhecer é fundamental para 
não repetir.

30 de agosto de 2016 – Dia Internacional da Vítima de Desaparecimento Forçado.





UM PROCESSO INACABADO E AS PERMANÊNCIAS 
AUTORITÁRIAS: 

Uma Análise Sobre A Experiência Brasileira 
De Uma Comissão Nacional Da Verdade

Amy Westhrop1

Ayra Guedes Garrido2

Carolina Genovez Parreira3

Introdução

No dia 17 de abril de 2016, durante a votação para abertu-
ra do processo de impeachment contra a Presidenta da República 
Dilma Rousseff, o deputado federal Jair Bolsonaro, exaltou seu voto 
como uma homenagem ao Coronel Brilhante Ustra. Caracterizado 
como “o pavor de Dilma Rousseff” pelo próprio deputado, Ustra 
foi reconhecido pela Justiça brasileira como tendo cometido tortu-
ra durante a Ditatura Militar, sendo conhecida sua participação em 
crimes inclusive contra a própria presidenta. Quase um mês após 
esse fato, e um dia depois do afastamento da presidenta, foram fecha-
dos nove ministérios, incluindo o Ministério de Cultura e o Ministério 
das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Em contra-
partida, dois outros ministériosforam criados, um deles denominado 
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, cujo 

1 Graduação em Estudos da America Latina e Hispânicos da Universidade de Li-
verpool no Reino Unido, e especialização em Politica e Planejamento Urbano do  Instituto 
de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR) da UFRJ. Ela é pesquisadora deste 
projeto do ISER desde seu inicio
2 Bacharelado em ciências sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
É pesquisadora do grupo Memória, Verdade e Justiça do Instituto de Estudos da Religião 
(ISER) e da Comissão Municipal da Verdade de Petrópolis (CMV-Petrópolis). Foi pesquisa-
dora FAPERJ da Comissão da Verdade do Estado do Rio de Janeiro (CEV-RJ).
3  Mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (PPGD/UFRJ) e formada em Direito pela mesma Universidade. 
Pesquisadora do Laboratório de Direitos Humanos da UFRJ (LADIH/UFRJ) onde realizou 
pesquisa sobre imigração latino americana e direito das migrações e ditadura militar. Pes-
quisadora do Instituto de Estudos Religiosos (ISER). Atualmente, é doutoranda no Programa 
de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense (PPGSD/
UFF) e membro no Comitê Estadual Intersectorial para Políticas de Atenção a Refugiados e 
Migrantes (CEIPARM). 
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ministro é um general, filho de um dos 377 indicados pela Comissão Nacion-
al da Verdadecomo “responsáveis” por graves violações de direitos humanos, 
cometidas durante a Ditadura Militar. 

Estes eventos são apenas dois exemplos de como muitas estruturas 
presentes na época da Ditadura perduram até hoje. Elas são permanências au-
toritárias que afetam grande parcela da população brasileira, forçada a viver 
cotidianamente com a violência institucional perpetrada pelo Estado Brasileiro. 

Em 2012, o Estado Brasileiro se comprometeu a investigar acontecimen-
tos de 1946 a 1988 para esclarecer as violações de direitos humanos cometidas 
durante o período e, assim, conseguir a reconciliação com o passado, ao mesmo 
tempo, construindo um futuro mais democrático. A implantação da Comissão 
Nacional da Verdade (CNV) seria um dos mecanismos para um processo de 
justiça de transição no país e, com isso, vieram expectativas sobre o que a CNV 
poderia promover em relação à prevenção de violações e promoção de direitos 
humanos nos dias de hoje. 

O Instituto de Estudos da Religião (ISER) começou a monitorar as ati-
vidades da CNV desde seu início, em maio de 2012. O foco do ISER sempre 
foi um monitoramento político e institucional. Este acompanhamento não se 
apresentou como uma tarefa fácil devido à falta, de um lado, de um planejamento 
prévio e claro sobre o funcionamento da CNV e, de outro, de transparência, 
ativa ou passiva, dos seus trabalhos.4

Sob esse prisma, o presente artigo pretende articular dois momentos:  
primeiro, a avaliação da equipe sobre o desenvolvimento de uma Comissão da 
Verdade no Brasil, e como isso se situa dentro de um processo de justiça de 
transição. E, segundo, pensar sobre este processo em nosso presente e futuro. 
Com a publicação de um Relatório Final com recomendações feitas ao Estado 
Brasileiro, o que tem sido feito nos últimos 18 meses no sentido de implemen-
tá-las? O que podemos esperar em um futuro próximo e em um não tão pró-
ximo, para o campo de memória, verdade e justiça, para criação de uma cultura 
de direitos humanos, e também para o fortalecimento da democracia?

Justiça de Transição

Embora não seja um processo novo, justiça de transição é um termo 
recente, criado por RutiTeitel em 1991, para se referir a processos de trans-
formação política e jurídica que aconteciam, principalmente na América Latina, 
4  O ISER sempre destacou a importância da transparência e a participação social no processo da 
CNV, lembrando sempre que a Lei de Acesso à Informação (LAI) foi sancionada no mesmo dia da Lei nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011 – instituidora da Comissão Nacional da Verdade. 
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Leste Europeu e África, no contexto da transição de regimes autoritários para 
regimes democráticos.

Segundo Kai Ambos et al:

A justiça de transição [...] abrange todo o escopo dos proces-
sos e mecanismos associados a tentativas de uma sociedade 
para lidar com um legado de abusos em grande escala do 
passado, para assegurar a responsabilidade, justiça e recon-
ciliação. Embora mudança de regime não seja de todo um 
fenômeno novo, o conceito de justiça transicional é novo e 
inovador na medida em que reconhece a importância da “jus-
tiça” no processo de transição; resumidamente, a justiça de 
transição trata da justiça na transição. No entanto, a justiça 
de transição não se limita a situações de pós conflito e/ou 
situações de mudança de regime, em particular, a transição da 
ditadura para a democracia, mas também abrange situações 
de processo de paz dentro de um conflito em curso e/ou 
uma democracia formal5 (AMBOS et al, 2009)                     .

Assim, a justiça de transição propõeum conjunto de medidas políticas 
e jurídicas a serem tomadas durante o período de mudança de um regime 
autoritário para oregime democrático, para lidar com as graves violações de 
direitos humanos,cometidas de maneira sistemática ou generalizada. Segundo 
Tavares e Angra (2009), a justiça de transição, também chamada de reparadora 
ou transicional, é formada por procedimentos que têm como objetivo com-
pensar abusos cometidos contra direitos humanos em regimes ditatoriais, em 
períodos de exceção ou de situações de anomalia constitucional, ocorrendo 
normalmente em períodos de transição, quando do restabelecimento do Esta-
do de Direito.

Paul Van Zyl arguiu que:

Pode se definir a justiça transicional como o esforço para a 
construção da paz sustentável após um período de conflito, 
violência em massa ou violação sistemática dos direitos hu-
manos. O objetivo da justiça transicional implica em proces-
sar os perpetradores, revelar a verdade sobre crimes passa-
dos, fornecer reparações às vítimas, reformar as instituições 
perpetradoras de abuso e promover a reconciliação. O que 
foi mencionado anteriormente exige um conjunto inclusivo 
de estratégias formuladas para enfrentar o passado assim 
como para olhar o futuro a fim de evitar o reaparecimento 
do conflito e das violações (ZYL,2009, p. 47)                       .

5  Tradução livre das autoras.
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No relatório O Estado de direito e a justiça de transição em sociedades 
em conflito ou pós-conflito, apresentado ao Conselho de Segurança das Nações 
Unidas em 2009, Kofi Annan afirma que justiça de transição seria o conjun-
to de mecanismos, judiciais e extrajudiciais, que visam conseguir chegar a um 
acordo quanto ao legado das violações cometidas, buscando “accountability” dos 
responsáveis por tais atos para, assim, conseguir uma reconciliação. (ANNAN, 
2009)

Segundo a Organização das Nações Unidas, (ONU), a justiça de tran-
sição tem dois objetivos ao lidar com violações sistemáticas e generalizadas de 
direitos humanos: a primeira seria trazer justiça para as vítimas dessas atrocid-
ades e a segunda é trazer meios de reconciliação, democratização e paz para as 
comunidades.6

A reconciliação é um fator fundamental na justiça de transição, já que 
está ligada com a ideia da não repetição das violações cometidas. Deve-se res-
saltar que, a reconciliação significa, conforme preceituado por Juan Mendez 
(Presidente do International Center for Transitional Justice), o fim de um embate 
histórico entre duas forças políticas antagônicas e não o perdão dos tortura-
dores ou a impunidade. Segundo o autor, a reconciliação não pode ser usada 
como desculpa para a não responsabilização dos culpados, como é feito hoje 
na América Latina e que, por isso, muitos repudiam a noção de reconciliação. 
(MEZAROBBA, 2007)

Van Zyl (2009) afirma que a Justiça de transição é necessária porque,emse 
tratando de violações generalizadas de direitos humanos, os sistemas de justiça 
penal existentes não são suficientes, já que o processo da justiça penal é feito 
para sociedades onde a violação da lei é uma exceção e não a regra, diferente 
do que ocorre nos casos no qual o Estado é responsável por violar direitos.

A justiça de transição é importante porque práticas autoritárias podem 
ter consequências até nos dias atuais, quando a democracia está manchada com 
a violência que o próprio Estado perpetua contra os seus cidadãos, principal-
mente aqueles provenientes de situações de vulnerabilidade. Pode-se argumen-
tar que isso acontece pelo fato de não ter havido um processo de transição 
para a democracia que tenha possibilitado a responsabilização dos violadores 
de direitos humanos e a criação de políticas de memória para que tais situações 
não ocorressem novamente. Ao não se promover uma cultura do “nunca mais”, 
opta-se por uma abertura gradual que mantém na estrutura estatal muitos dos 
mecanismos de repressão previamente existentes.

6 Disponível em: http://www.un.org/en/peacebuilding/pdf/doc_wgll/justice_times_transi-
tion/26_02_2008_background_note.pdf 
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Mecanismos

A justiça de transição não possui um modelo exato para ser cumprido, 
já que devemser levadas em consideração as peculiaridades históricas de cada 
sociedade, que irão afetar o processo a ser seguido. Porém, ela se sustenta em 
quatro pilares: o direito à memória e à verdade; o direito à reparação das víti-
mas, a responsabilização dos agentes perpetradores das violações aos direitos 
humanos e a reforma das instituições que possibilitaram os abusos de poder.

Quem tem a responsabilidade de efetivar a justiça de transição é o pró-
prio Estado, já que ele é que possui todo o aparato para tal tarefa. A construção 
de uma narrativa oficial, por exemplo, é mais facilitada ao Estado à medida que 
ele detém a custódia de documentos oficiais.  No entanto, isto não diminui o 
papel da sociedade civil, que realiza o resgate dessa memória, tendo um papel 
fundamental nesse processo, não só fiscalizando a atuação estatal, mas agindo 
ativamente na construção da verdade.

Sobre esse processo, as comissões da verdade têm como objetivo resga-
tar a verdade dos fatos ocorridos em períodos de abuso generalizado de direi-
tos, a fim de que toda a sociedade conheça dessa verdade e que possa aprender 
com os erros do passado e garantir que tais horrores nunca mais ocorram. As 
comissões da verdade têm sido um dos mecanismos recorrentesem transições. 
Para Ansari e Pradal (2014), as comissões da verdade estão diretamente rela-
cionadas à efetivação do direito de conhecer a verdade sobre as violações de 
direitos humanos perpetradas pelo Estado. Remígio, por sua vez, afirma que:

O que existe é a possibilidade de se dar outro sentido ao so-
frimento vivido, de forma a tornar a lembrança um sentimen-
to aliviado. A memória aqui deve ser entendida como instru-
mento que sinalize à sociedade que num passado recente ela 
estivera presa à dominação estatal (REMÍGIO, 2009, p. 196).

Já o dever de responsabilização estabelece que os crimes praticados pe-
los agentes estatais devem ser investigados, julgados e punidos7. Ricoeur (2008) 
defende que somente com a punição o direito é restabelecido e os cidadãos 
podem viver bem (RICOEUR, 2008) e, assim, a sociedade seria trazida de volta 
para a ordem, antes quebrada pelo autoritarismo. Após um julgamento justo, ba-
seado na ampla defesa e no contraditório, os agentes poderão ser condenados 
ou inocentados e, sendo condenados, devem ser afastados de seus cargos para 
impedir que usem de suas posições para tentar interferir em outros aspectos 
do processo transicional. Para Zyl:

7  A punição dos agentes responsáveis é um ponto controverso, pois quem defende o abolicio-
nismo penal, questiona o significado das punições e do sistema penal como é estruturado hoje. Já quem 
defende o sistema penal mínimo, acredita que o direito penal é última ratio, ou seja, que ele só intervém 
quando não existem outros meios de reparação. 
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Os governos também devem considerar a possibilidade de 
adotar programas de depuração e saneamento administra-
tivo visando assegurar que as pessoas responsáveis pelas 
violações dos direitos humanos sejam retiradas dos cargos 
públicos, além de evitar que voltem a ser empregadas em 
instituições governamentais. A remoção das pessoas que vio-
laram os direitos humanos de cargos que implicam confiança 
e responsabilidade constitui uma parte importante do pro-
cesso para estabelecer ou restaurar a integridade das insti-
tuições estatais. Esses programas também podem contribuir 
para estabelecer a responsabilidade não penal por violações 
dos direitos humanos, particularmente em contextos nos 
quais resulta impossível processar todos os responsáveis 
(ZYL, 2009, p. 37).

Essa fase é importante porque garante que as vítimas não fiquem com um sen-
timento de impunidade, o que pode dificultar a reconciliação. Nesse sentido, 
Annan:

Nossas experiências na última década demonstraram clara-
mente que a consolidação da paz no período imediatamente 
pós-conflito, assim como a manutenção da paz a longo prazo, 
não pode ser atingida a menos que a população esteja con-
fiante de que a reparação das injustiças pode ser obtida atra-
vés de legítimas estruturas para solução pacífica de disputas e 
a correta administração da justiça (ANNAN, 2009)                    

Por sua vez, as reparações possuem como objetivo restituir o estado 
anterior em que a pessoa se achava antes de ocorrerem os abusos, no caso 
dos danos patrimoniais causados pelasperseguições sofridas por determinado 
grupo, ou sua compensação, quando for o caso, de danos morais, no qual a 
dignidade humana é atingida através de torturas ou outros meios. Além disso, as 
reparações podem ser também simbólicas, como a construção de memoriais e 
dias comemorativos. Para Hayner, os programas de reparação têm aumentado 
e ficaram mais sofisticados nos últimos anos e a maior atenção às reparações 
reflete um desenvolvimento positivo no campo de direitos humanos, enquanto 
respostas de justiça criminal deram pouca atenção às vítimas(2001).  

Por fim, as reformas institucionais são programas para transformar áreas 
como o exército, a polícia e o sistema judiciário, em serviços públicos íntegros, 
em vez de instrumentos de repressão. Isso é necessário, porque essas estrutu-
ras possibilitaram que atrocidades fossem cometidas, legitimando o Estado que 
as cometeu; logo, elas devem ser transformadas para evitar que a linha ideológi-
ca opressora se mantenha.
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Em um processo transicional, há diversas ferramentas que podem ser 
aplicadas de maneira complementar, tais como: a investigação e persecução cri-
minal das violações de direito ocorridas; a criação de comissões da verdade – 
com mandatos para investigar e elaborar relatórios sobre períodos de abuso, 
muitas vezes emitindo recomendações para remediá-los e evitar sua repetição; 
e os programas de reparação – iniciativas do governo para reparar material 
e moralmente as consequências de violências sofridas.Ressalta-se que esses 
mecanismos podem ser aplicados em qualquer ordem, conforme o contexto, 
porém é importante que todos sejam aplicados para garantir uma transição 
satisfatória e não incompleta:

Todas essas medidas concertadas da justiça de transição são 
necessárias para se evitar novas catástrofes impostas por re-
gimes autoritários que se utilizam do terror do Estado para 
alcançar seus objetivos, mediante o cometimento de graves 
violações aos direitos humanos. Embora sejam variadas, essas 
medidas não são alternativas, em que pese poderem ser cum-
pridas separadamente (SANTOS, 2009).

Comissões da Verdade

Mas o que é uma comissão da verdade? E porque tem sido um mecanis-
mo utilizado de maneira recorrente em processos de transição? 

A expectativa sobre uma comissão da verdade é de que possa trazer 
esclarecimentos acerca de um passado violento e de mentiras oficiais (BRAHM, 
2009). O autor argumenta: 

Se for investigar violações de direitos humanos, ou corrup-
ção, ou a manipulação de inteligência ou outros eventos cujos 
detalhes são obscuros, a “verdade” é um antídoto bem-vindo. 
As semânticas de como a investigação é rotulada não seria 
importante para a maioria dos indivíduos. Como acadêmi-
cos, ativistas, ou criadores de políticas, porém, devemos nos 
importar com o significado atrás do rótulo. Será benéfico se 
uma linguagem comum fosse adotada para facilitar a pesquisa 
sobre comissões da verdade e esclarecer debates sobre polí-
ticas. (BRAHM, 2009, p.2).          

Para Brahm (2009), a definição mais utilizada sobre comissões da verda-
de é a de Priscila Haynes. Segundo a autora, comissões da verdade são “entes 
que são instalados para investigar a história de violações de direitos humanos 
em um país” (HAYNER 1994, apud BRAHM, 2009, p. 5). Ela elabora quatro pon-
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tos-base sobre comissões: (1) investigam violações de direitos humanos que 
aconteceram no passado; (2) examinam um “padrão de violações durante um 
período e não de um evento especifico; (3) são entes temporários; e (4) são 
oficiais, autorizadas pelo Estado (Hayner 2001, apud Brahm 2009).

Na América Latina, as comissões da verdade têm sido um mecanismo 
frequente na justiça de transição. Mais de dez países latino-americanos instala-
ram comissões da verdade para esclarecer o passado de violações de direitos 
humanos. 

Para a ONU (2006), é esperado que uma comissão da verdade, além de 
ajudar a sociedade a entender e reconhecer uma história “negada” ou “contes-
tada”, possa trazer a público “as vozes e histórias das vítimas”, que foram escon-
didas e, assim, impedir futuras violações de direitos humanos. Contudo, muitos 
acadêmicos estão questionando o impacto “real” dessaas comissões (Hayner 
2001; Brahm 2009; Thons, Ron e Paris, 2008).

Para a ONU (2006), as atividades principais dessas entidades, comissões 
da verdade, devem ser: a tomada de depoimentos; a criação de uma base de da-
dos; a pesquisa e investigação; a realização de audiências públicas; a comunicação 
e outreachcom o público; e a elaboração de um relatório final e recomendações 
ao Estado. 

Mas, porque construir uma comissão da verdade e não começar um 
processo de responsabilização, por exemplo?

 Primeiramente, às vezes não há o “espaço” político para a realização de 
um processo de responsabilização dos agentes perpetradores. Ainda existem 
partes da sociedade que resistem e há também a argumentação de que proces-
sos judiciais podem ameaçar os regimes democráticos porque as Forças Arma-
das podem realizar um golpe novamente. Segundo Hayner, as comissões são va-
lorizadas porque focam mais na escuta das “vítimas” e sobreviventes (HAYNER 
2001). Para esse autor,

Durante um julgamento, as vítimas são convidadas a teste-
munhar para respaldar as alegações específicas de um caso, 
geralmente compreendendo um conjunto muito reduzido 
de eventos que constitui o crime imputado. Normalmente, 
pouquíssimas vítimas são chamadas a testemunhar, e seu tes-
temunho é susceptível de ser desafiado de maneira direta 
e talvezagressivapelos advogados de defesa em tribunal. (Em 
alguns sistemas, as vítimas também podem desempenhar um 
papel crítico movendo ativamente um caso para a acusação).

A maioria das comissões da verdade, em contraste, se con-
centram principalmente nas vítimas. Embora comissões pos-
sam investigar o envolvimento de perpetradores individuais 
de abusos e possam receber informações críticas dos auto-
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res e outros de dentro do sistema de repressão, muito do 
seu tempo e atenção é focado nas vítimas. Elas geralmente 
tomam depoimentos de muitas testemunhas, vítimas e sobre-
viventes e consideram todas essas, ao analisarem e descreve-
rem o padrão de eventos. Ao ouvir as histórias das vítimas, 
talvez a realização de audiências públicas e publicação de um 
relatório que descreve uma ampla gama de experiências de 
sofrimento, comissões efetivamente dão às vítimas uma voz 
pública e trazem o seu sofrimento para a sensibilização do 
público em geral (HAYNER, 2001, p. 22)8

Também, por mais que uma comissão não tenha o papel de judicializar o 
processo de justiça de transição, ela pode nomear os agentes responsáveis. Isso 
é importante em países onde o judiciário não é comprometido com as normas 
democráticas e onde há leis de anistia. 

Ademais, uma comissão da verdade pode abordar problemas institucio-
nais, enquanto processos judiciais normalmente são centrados em indivíduos. 
Normalmente, as comissões conseguem fazer uma análise sobre reformas insti-
tucionais e fazem recomendações detalhadas sobre essas questões (HAYNER 
2001). 

Finalmente, há o argumento de que uma comissão da verdade pode aju-
dar na promoção da reconciliação. O mesmo autor argumenta que, 

O senso comum afirma que o futuro depende do passado: é preciso 
confrontar o legado de horrores passados ou não haverá nenhuma 
base sobre a qual construir uma nova sociedade. Enterre seus pe-
cados, e eles vão ressurgir mais tarde. Coloque esqueletos no ar-
mário, e eles vão cair de volta para fora do armário nos momentos 
mais desfavoráveis. Tente acalmar os fantasmas do passado, e irão 
assombrá-lo para sempre, com o risco de abrir a sociedade a ciclos 
de violência, raiva, dor e vingança. Se os conflitos do passado são 
confrontados diretamente, ele é ultrapassado, esses conflitos serão 
menos propensos a explodir em violência grave ou conflito político 
no futuro (HAYNER 2001, p. 23)9

No Brasil, esta explicação não seria tanto de reconciliação, mas, na ver-
dade, da criação de uma cultura de nunca mais. Margaret Urban Walker(2013), 
por exemplo, argumenta que as comissões da verdade podem contribuir na pre-
venção de violações através da promoção de uma cultura de direitos humanos. 
Para a autora, o processo de uma comissão da verdade pode ser uma prática 
pedagógica acertada e poderosa nesta direção, pois seu trabalho está associado 

8  Tradução Livre das autoras
9  Tradução Livre das Autoras
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aos quatro pontos seguintes:

Em primeiro lugar, o discurso de comissões da verdade ensina, apli-
caconcretamente e ilustravividamente o significado e importância 
categórica da linguagem dos direitos humanos, de forma decisiva 
ressignificando comportamentos do passado no processo.Em se-
gundo lugar, as comissões de verdade trabalham para transformar 
o ambiente epistêmico, local e globalmente. As descobertas das co-
missões da verdade, individual e coletivamente, contribuem para
uma elevada e histórica consciência da realidade, a iminência, e a
prevalência de graves violações dos direitos humanos, contrariando
tendências humanas à descrença e à negação[…]. Em terceiro lugar, 
a proliferação de comissões da verdade globalmente, e seus pro-
cessos cada vez mais públicos, tentam criar efeitos inibidores e dis-
suasivos para aqueles que possam se envolver em comportamentos
que violem as normas de direitos humanos. A quarta função é um
potencial inexplorado de comissões da verdade: elas podem ofere-
cer instrução e inspiração sobre os meios e importância de protes-
tos ativos de cidadãos, resistência e busca por justiça[…].Uma co-
missão da verdade tem a oportunidade de colocar exemplos vivos
e emocionantes de resistência concreta ao mal e à crueldade e para
impelir a pensar sobre o que as escolhas indivíduais fazem e podem
fazer e as consequências que se seguem (Walker, 2013, p. 278)10. 

Mas a eficiência destes aspectos dependerá de várias questões, de sua 
publicidade, autoridade, desenho, mandato legal, apoio politico, legitimidade, en-
tre outras (WALKER, 2013). 

Ainda que haja muito cetismo sobre o real impacto dos trabalhos de uma 
comissão da verdade (BRAHM 2007; WALKER 2013), há muitas expectativas 
que vão além da função “principal” de uma comissão, esperando-se que previna 
a volta a um período autoritário ou a continuidade de violações de direitos 
humanos. Nesse sentido, é interessante a conclusão de Margaret Walker sobre 
as comissões:

Estabelecer um registro de eventos, verossímil e oficial (rea-
lização que não é pequena) é a missão central de uma co-
missão da verdade, [...]. Comissões da Verdade também são 
universalmente afirmadas para restaurar ou reafirmar a dig-
nidade das vítimas pelo reconhecimento público, voz e vali-
dação moral. É dito muitas vezes que comissões da verdade 
atingem resultados valiosos, como criar formas de accounta-
bility, bloquear futuras negações de crimes contra os direitos 
humanos, combater impunidades, prover uma nova narrativa 
nacional ou memória coletiva para uma sociedade se rein-
ventando, ou contribuir para a reconciliação política. Em uma 

10  Tradução Livre das Autoras
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análise do valor da Comissão da Verdade, muitos objetivos, 
e não só objetivos preventivos, devem ser considerados. Po-
rém, se Comissões da Verdade são especialmente feitas para 
conduzir um estudo de caso e da pedagogia cumulativa dos 
direitos humanos, eles pertencemaos instrumentos de justiça 
transicional e de jus post bellum, que se baseiam na restaura-
ção ou criação de uma paz justa e que respeita direitos, no 
pós-repressão ou conflito. (WALKER 2013, p. 284).

O PROCESSO BRASILEIRO

Antes da CNV

Ainda durante a ditadura militar, muitos familiares e perseguidos pelo 
regime militar começavam a luta em busca do reconhecimento estatal sobre as 
práticas autoritárias desenvolvidas pelo regime. Na década de 70, muitos presos 
políticos, que haviam passado por centros clandestinos de tortura, como a Casa 
da Morte, o Dops e o DOI-CODI, começaram greves de fome e mandaram 
cartas para instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), como 
forma de denunciar os abusos vividos por eles em cárcere. 

No ano de 1975, foi criado o Movimento Feminino pela Anistia, lidera-
do por Therezinha Zerbini que, em 1978, e transformou no Comitê Brasileiro 
pela Anistia, com representação em vários países e estados do Brasil, com o 
intuito de reivindicar uma anistia “ampla, geral e irrestrita”. Assim, o regime, ao 
produzir a abertura de forma gradual e lenta, promulgou a Lei n.º 6.683, em 28 
de agosto de 1979, a chamada Lei de Anistia, que anistiava tanto os presos e 
acusados políticos, quanto os perpetradores de crimes do Estado. Houve greves 
de fome realizadas por presos políticos, em 1979, para tentar evitar a aprovação 
do projeto de lei encaminhado pelo governo. A lei conferiu anistia a todos os 
que, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto 
de 1979, cometeram crimes políticos, aos que tiveram seus direitos políticos 
suspensos e aos militares e aos dirigentes e representantes punidos com funda-
mento em atos institucionais e complementares. A anistia concedeu a liberdade 
a militantes que cumpriam pena no país, bem como o retorno ao Brasil das 
pessoas que haviam sido exiladas. Planejado pelos movimentos sociais para ser 
“ampla, geral e irrestrita”, o instituto acabou sendo restrito, na medida em que 
foram excluídos dos benefícios da anistia os condenados “pela prática de crimes 
de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal” (artigo 1º, parágrafo 2º). 
Assim, muitos dos presos não foram anistiados. Foram soltos, mas continuavam 
respondendo a processo. A liberdade desses condenados se deu em função da 
reformulação da legislação de segurança nacional promovida pela Lei n.º 7.170, 
de 14 de dezembro de 1983, que alterou o código penal vigente. 
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A década de 1980 foi marcada por protestos e greves que pediam o 
retorno das eleições diretas para presidente, as “Diretas Já!”, proposta esta que 
foi derrotada por votação parlamentar. Assim, o Colégio Eleitoral, responsável 
pelas eleições indiretas no Brasil, acabou por eleger um presidente civil para 
a redemocratização do Brasil, Tancredo Neves. Porém, uma doença o levou a 
morte, e o vice-presidente José Sarney, político aliado ao partido Arena, que 
apoiava o regime militar, assumiu o poder em 1985. No mesmo ano, o Congres-
so Nacional convocou uma Assembleia Constituinte e, em 1988, foi promulgada 
uma nova Constituição que normatiza, em seu texto, um rol de direitos funda-
mentais e preconiza o respeito à dignidade humana como princípio fundamen-
tal.

Durante o processo de redemocratização surge um projeto pioneiro no 
Brasil, que vinha sendo desenvolvido, após a Lei de Anistia, em conjunto com a 
Arquidiocese de São Paulo e o Conselho Mundial de Igrejas, sob a coordenação 
do cardeal D. Paulo Evaristo Arns: o “Brasil: Nunca Mais”. Dedicado a denunciar 
as graves violações de direitos humanos sofridas por muitos brasileiros durante 
o regime militar, o objetivo principal do projeto era tornar públicas essas viola-
ções, através da disponibilização de autos de processos da Justiça Militar11.

No ano de 1995, foi publicado o “Dossiê de Mortos e Desaparecidos 
Políticos a partir de 64”, resultado dos esforços de familiares de desaparecidos 
políticos e do Projeto Brasil: Nunca Mais. Nesse mesmo ano foi criada a Lei n.º 
9.140/1995, que instituiu a Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos 
(CEMDP), responsável por identificar aqueles que, por participação política, fa-
leceram em dependências policiais ou de causas não naturais.

Em 2002, foi criada a Lei n.º 10.559, que reconhece a condição de anis-
tiados políticos e cria a Comissão de Anistia, vinculada ao Ministério da Justiça, 
órgão responsável pelos atos de reparação das práticas de exceção praticadas 
no período de 1946 a 1988. A Comissão de Anistia (CA) foi um órgão de im-
portância singular para a criação da CNV, já que a partir dos trabalhos da CA, 
a CNV pôde trabalhar a partir de um grande volume de informações sobre os 
casos de violações de direitos humanos no Brasil. Essas informações ajudaram 
nas investigações da CNV, principalmente sobre centros clandestinos de tortu-
ra e desaparecimentos forçados.

Em 2009, na 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, responsá-
vel por sugerir e revisar o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, foi 
recomendada a criação de uma Comissão da Verdade, com a função de promo-
ver o esclarecimento público das violações de direitos humanos por agentes do 
Estado na repressão aos opositores do regime. Ao assinar o novo Programa, o 
então presidente em exercício, Luiz Inácio Lula da Silva, considerou importante 

11  O Ato Institucional nº 2 estabeleceu a jurisdição da Justiça Militar para julgar os crimes 
previstos na Lei de Segurança Nacional, fossem os acusados militares ou civis.
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a criação da Comissão Nacional da Verdade no Brasil, por julgar que o conheci-
mento sobre o que teria acontecido durante o regime militar poderia garantir 
rumos mais democráticos no futuro do país.

 Assim, em um ato presidencial de 2010, foi instituído um grupo de tra-
balho para elaborar um projeto para a criação de uma lei para a constituição 
da CNV. Esse grupo foi constituído por integrantes da Casa Civil, da Secretaria 
de Direitos Humanos, da Comissão de Anistia, da Comissão de Mortos e De-
saparecidos Políticos e de representantes da sociedade civil12. O trabalho do 
grupo resultou em um projeto de lei, enviado ao Congresso Nacional em maio 
de 2010. Aprovada pelo Congresso em 2011, a Lei n.º 12528/11 foi sancionada 
pela presidenta em exercício, Dilma Rousseff, em 18 de novembro de 2011.

A CNV

 Em maio de 2012, a presidenta Dilma Rousseff instalou a Comissão Na-
cional da Verdade (CNV), afirmando que o Brasil merecia a “verdade” pelas 
novas gerações, e pelas gerações que passaram por aquele período de violação 
de seus próprios direitos. Neste sentido, a CNV vem efetivar:

O direito de conhecer a verdade pelos abusos que sofreram, 
incluindo a identificação dos perpetradores, as causas que 
deram origem a tais violações e o destino final ou paradeiro 
de vítimas de desaparecimento forçado (GÓNZALEZ E VAR-
NEY, 2013, p.3).

 Para González e Varney, os comissionados deveriam ser selecionados 
através de um processo de nomeação, de preferência consultivo, com a partici-
pação de diferentes setores da sociedade, principalmente de vítimas do período. 
Porém, conforme sua lei de criação, a CNV foi composta por sete brasileiros13 
designados por Dilma Rousseff e, sem contar a presidenta – uma ex-militante 
de luta armada durante a ditadura, presa e torturada por órgãos de repressão – 
não houve a participação de vítimas da época ou da sociedade civil. O grupo de 
comissionados era formado, na sua maioria, por juristas estudiosos de direitos 
humanos.  

 A CNV teria o prazo de dois anos para concluir seus trabalhos, que 
foram divididos em três sessões: Pesquisa, Relações com a Sociedade e Comu-
nicação. A sessão de pesquisa foi dividida nos seguintes grupos de trabalho: a. 
Golpe de 64;b.Estrutura de repressão; c.Graves violações de Direitos Humanos; 

12  É interessante notar que um dos representantes da sociedade civil foi Paulo Sérgio Pinheiro, que 
posteriormente foi nomeado com um dos comissionados da CNV. 
13 Cláudio Fonteles, Gilson Dipp, José Carlos Dias, João Paulo Cavalcanti Filho, Maria Rita Kehl, 
Paulo Sérgio Pinheiro e Rosa Maria Cardoso da Cunha
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d. Violações no campo; e. Violações de direitos indígenas; f. Araguaia; g. Operação
Condor; h. Violações contra estrangeiros e violações fora do Brasil; i.Ditadura
e Sistema de Justiça; j. Papel das Igrejas durante a ditadura; k. Perseguição a mil-
itares; l. O Estado Ditatorial-Militar; e,m. Ditadura e Gênero.

Quanto às suas atribuições, sua lei criadora lhe conferiu a missão de 
examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas no 
período entre 1946 a 1988. Para tanto, os sete membros designados pela Presi-
denta da República deveriam ser brasileiros de “reconhecida idoneidade e con-
duta ética, compromissados com a defesa da democracia e da institucionalidade 
constitucional, bem como com o respeito aos direitos humanos” – que atu-
ariam através do recebimento e processamento de informações, da oitiva de 
testemunhas e da verificação de acervos documentais, visando à reconstrução 
histórica referente ao período do regime militar. Conforme o artigo 4º da lei, os 
poderes da CNV, para o cumprimento de seus objetivos envolviam, especifica-
mente:

I- receber testemunhos, informações, dados e docu-
mentos que lhe forem encaminhados voluntariamente, asse-
gurada a não identificação do detentor ou depoente, quando 
solicitada;

II- requisitar informações, dados e documentos de ór-
gãos 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 circuns-
tâncias 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. 

O mandato inicial de dois anos da CNV foi estendido por mais seis 
meses pela Medida Provisória n.º 632 de 24 de dezembro de 201314. Apesar da 

14 Medida Provisória 632 de 24 de dezembro de 2013
Art. 25. A Lei no 12.528, de 18 de novembro de 2011, passa a vigorar com as seguintes altera-
ções:

“Art. 11. A Comissão Nacional da Verdade terá prazo até 16 de dezembro de 2014, para a 

Um processo inacabado e as permanências autoritárias: Uma análise sobre a experiência brasileira de uma Comissão Nacional da Verdade



33

PROJETO MEMÓRIA, VERDADE E JUSTIÇA  -  

organização inicial em treze grupos temáticos, desde o início,o planejamento 
dos trabalhos da Comissão foi vago e sem uma transparência plena. Isto foi ob-
servado no monitoramento feito pelo ISER sobre as atividades desempenhadas 
pelo órgão, no qual se percebeu não haver clareza sobre os integrantes (respon-
sáveis, assessores e pesquisadores) de cada GT (ISER, 2013).

Análise sobre a “metodologia” da CNV 

Como mencionado anteriormente, a equipe do ISER monitorou o fun-
cionamento da CNV desde a sua sanção em novembro de 2011 até o final do 
seu mandato em dezembro de 2014. Foram produzidos seis relatórios semes-
trais com avaliações sobre a forma como o trabalho da CNV estava se desen-
volvendo.15 O monitoramento não foi uma tarefa simples dado que a explicação 
sobre a sua metodologia sempre foi vaga e deixou a desejar. Não houve um 
planejamento prévio ao início dos trabalhos em maio de 2012, e a CNV apenas 
apresentou a metodologia utilizada, no seu Relatório Final (ISER, 2015, p. 96). 
Para a ONU, em 2006,

Muitas comissões da verdade perderam muito tempo em 
preparações administrativas e logísticas, que reduzem de 
forma significativa seu período de funcionamento limitado. 
Questões organizacionais essenciais, tais como aluguel de um 
escritório, contratação de pessoal, compra de mesas e com-
putadores, e adaptação ou criação de um programa de banco 
de dados, bem como as tarefas maiores, como a captação de 
recursos e concepção de uma campanha de sensibilização do 
público, podem facilmente consumir meses de tempo de uma 
comissão antes que seja razoável começar as investigações 
ou oitivas de testemunhos. (ONU, 2006, p. 14).

Nesse sentido, a análise sobre a forma como se desenvolveu o trabalho 
da Comissão foi dividida em duas partes: a sua organização interna e o seu 
trabalho externo; este inclui a comunicação, a transparência, a participação e as 
atividades públicas, principalmente, as audiências públicas. 
conclusão dos trabalhos, e deverá apresentar, ao final, relatório circunstanciado contendo as 
atividades realizadas, os fatos examinados, as conclusões e recomendações.
15 Foram monitoradas a agenda de atividades e as notícias publicadas pela CNV; acompanhadas 
as notícias dos grandes meios de comunicação e nos veículos alternativos; enviados ofícios com pedidos 
de esclarecimentos e informações; acompanhadas as audiências públicas, reuniões e eventos da CNV; 
acompanhados os movimentos sociais locais (integrando-se a alguns deles) e a rede nacional por memória, 
verdade e justiça; acompanhadas as comissões de verdade locais e institucionais; e realizadas análises 
coletivas (com a participação de movimentos sociais, comitês e comissões da verdade) a respeito do pro-
cesso político-institucional da CNV, além de suas investigações e resultados (ISER, 2015a, p. 97).
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Planejamento Interno

A primeira etapa de “planejamento interno” da CNV foi a nomeação 
dos sete comissionados. Já desde estes primeiros passos, houve críticas da so-
ciedade civil organizada do campo da memória, verdade e justiça. Não houve 
participação na escolha dos comissionados e o critério de indicação dos nomes 
também foi questionado por alguns grupos (RIZZINI e PRADAL, 2014, p. 22). 
Para a ONU, um processo consultativo é fundamental, 

As mais fortes comissões da verdade são fundadas por meio 
de um processo de consulta e cuidadosa consideração de 
que tipo de comissão seria mais apropriada para o contexto. 
Cada comissão deve ser trabalhada de modo a refletir as 
necessidades nacionais, pontos fortes e oportunidades. Estes 
processos de consulta devem ter dois objetivos igualmente 
importantes: aumentar a compreensão de uma comissão da 
verdade e fortalecer seus termos de referência através de 
opiniões sobre o mandato mais adequado. A consulta deve in-
cluir explicitamente comunidades de vítimas e organizações 
da sociedade civil, e deve permitir um período de contribui-
ção significativa para o mandato fundamental da Comissão, 
bem como feedback sobre termos de referência específicos 
enquanto eles são desenvolvidos. Este processo que normal-
mente inclui workshops, seminários e oportunidades para 
debate e sugestão de componentes específicos do mandato 
e design, geralmente deve durar, no mínimo, vários meses e 
deve incorporar pontos de vista de todas as partes do país e 
todos os principais setores, especialmente aquelas comunida-
des mais afetadas pela violência. A comunicação com grupos 
de vítimas e a sociedade civil, em especial, também deve ser 
mantido durante o trabalho da comissão para permitir o fee-
dback do público sobre a metodologia e impacto do trabalho 
da comissão.16 (UNITED NATIONS, 2006, p. 7)

Como afirmado no V Relatório do ISER de monitoramento da CNV, 
não foi difundido um planejamento metodológico detalhado ou um plano de 
trabalho que viabilizasse um acompanhamento e/ou monitoramento de grupos 
da sociedade(ISER, 2015a, p. 182). 

Tampouco foi publicizado um cronograma, que estipulasse 
prazos fiscalizáveis ou que minimamente indicasse à popu-
lação as atividades esperadas. Ainda, outros elementos ob-
jetivos preparatórios não foram definidos, como o cálculo 
dos recursos humanos, materiais necessários, orçamento, etc. 
(ISER, 2015a, p. 182). 

16  Tradução Livre das autoras
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Atribui-se esta falta de definição à ausência de um período preparatório 
da CNV, antes do início da contagem de seu prazo de trabalho. A contagem 
dos dois anos se iniciou assim que foram nomeados os comissionados e, neste 
sentido, o ISER

indicou críticas às ‘deficiências institucionais’ de funciona-
mento da CNV. É especialmente significativo o fechamento 
para a participação da sociedade ao longo de todo o proces-
so de criação, instituição, composição e início de trabalho da 
CNV, tendo esta se configurado como tão pouco participati-
va – uma crítica reiteradamente apresentada por grupos da 
sociedade civil (ISER 2015a, p. 182).  

Em junho de 2013, houve o desligamento de Cláudio Fonteles, o que foi 
precedido pelo afastamento de Gilson Dipp em setembro de 2012. As críticas 
da sociedade civil se agravaram, e

Apesar de apresentarem ‘questões pessoais’ como motiva-
doras de seu afastamento, falas de comissionados à imprensa 
apontam ter havido divergências internas, e mesmo uma di-
visão dos comissionados em dois segmentos, o que também 
levou grupos de familiares e sobreviventes a exigirem uma 
reestruturação, além das questões de falta de metodologia, 
transparência e participação efetiva dos familiares (RIZINNI 
E PRADAL, 2014, P. 23).

No seu relatório final, a CNV explicou que Gilson Dipp afastou-se por 
problemas de saúde, e que Cláudio Lemos Fonteles renunciou ao seu cargo em 
junho de 2013, sendo substituído por Pedro Dallari, dois meses depois. Já no 
relatório do ISER foi apontado que, até o final do mandato do órgão, o comis-
sionado Gilson Dipp não fora substituído, ou seja, por mais de dois anos, a CNV 
funcionou com apenas seis comissionados, quando a lei determinava que deve-
riam ser sete. Para esclarecer este quadro, o ISER enviou diversos ofícios com 
questionamentos à Comissão, sem receber, no entanto, respostas satisfatórias.E 
também houve pouca transparência a respeito da saída de Cláudio Fonteles e 
de sua substituição pelo comissionado Pedro Dallari (ISER, 2015a, p. 98).

Como foi indicado no segundo relatório do ISER, houve divergências 
sobre a maneira como a CNV deveria funcionar (ISER, 2013, p. 48). Em uma 
matéria do jornal O Globo foi publicado que, 

Enquanto uma parte do grupo defende que haja mais envol-
vimento público, para comover a sociedade em relação aos 
fatos ocorridos durante a ditadura, outra parcela dos inte-
grantes acredita que o melhor é esperar até o fim dos traba-
lhos para somente então tornar os resultados conhecidos.17

17  “Dilma cobra mais resultados do trabalho da Comissão da Verdade”, publicada em O Globo em 
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Como visto acima, nos primeiros meses houve a criação de um plano de 
organização interna, em subcomissões e em 13 grupos temáticos. Esta organi-
zação, porém, sempre foi vaga e sem uma transparência consistente, não ficando 
claro quem eram os responsáveis pelos grupos, bem como seus objetivos e 
resultados esperados. Estas questões foram recorrentes ao longo do período 
de funcionamento da Comissão (ISER, 2015a, p. 102). Com a entrada de Pedro 
Dallari como presidente da CNV, ao final de 2013, os trabalhos se concentr-
aram na produção do Relatório Final, mas subsistiram as questões relacionadas 
à falta de transparência na metodologia:

apesar de a metodologia da CNV ter se voltado, a partir da 
entrada de Pedro Dallari, para a construção do relatório final, 
mesmo que algumas atividades de grupos de trabalho ainda 
estivessem em curso, a descrição destes caminhos metodo-
lógicos (com a lista dos pesquisadores/colaboradores envol-
vidos, as audiências realizadas, os depoimentos de vítimas e 
ex-presos políticos, os depoimentos de agentes de repressão, 
e até os “resultados” destes GTs não foi transparente o sufi-
ciente (ISER, 2015a, p. 103). 

Observa-se que a dificuldade de se obter informações sobre os méto-
dos de trabalho adotados pela Comissão Nacional da Verdade – uma preocu-
pação constante do ISER e dos grupos de memória, verdade e justiça – parece 
ser atribuída, entre outras coisas, à ausência de um momento prévio de plane-
jamento interno antes do início de seus trabalhos. 

Transparência e participação social:

A falta de transparência no trabalho da CNV e a pouca participação 
da sociedade civil,reflexos desta não organização, tornaram o processo menos 
democrático (ISER, 2015a, p. 104), pontos que, para o ISER, seriam fundamentais 
para o sucesso do trabalho da Comissão. 

Conforme defendem Rinzzini e Pradal, estratégias de diálogos com o 
público e com a sociedade civil deveriam ser garantidas ao longo de todo o 
processo:

para tanto, além de processos consultivos e participativos – 
especialmente no que tange a grupos e comitês afetados pelas 
violações, sob investigação, organizações não governamentais 
e movimentos sociais –, faz-se necessário o estabelecimento 
de relações permanentes com os meios de comunicação, mí-
dia e imprensa. (RIZZINI e PRADAL, 2014, p. 19). 

28/03/2013. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/brasil/dilma-cobra-mais-resultados-do-trabalho-da-
-comissao-da-verdade-7977685#ixzz4C8g8OeUM>. Acesso em 10.06.2016.
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Ainda mais, Zyl argumenta que

Como regra geral, nem a comissão da verdade mais diligen-
temente desenhada será efetiva, se não se criou suficiente 
apoio político e popular antes de seu estabelecimento. Assim, 
o impacto de um tribunal que funcione bem e forneça uma
justiça equitativa em cada caso será reduzido se ele for con-
siderado como uma imposição externa que não se baseia nas
concepções nacionais da justiça ou não responde a elas. (ZYL
apud RIZZINI e PRADAL, 2014, p. 23)

Já no primeiro ano, grupos da sociedade civil fizeram críticas sobre a 
falta de comunicação e participação no processo da CNV. Reivindicavam-se 
informações públicas, processos democráticos e consultas frequentes à socie-
dade civil sobre a organização interna a ser definida, sendo repudiada a lógica 
do “sigilo como regra” (ISER, 2013b; RIZZINI e PRADAL 2014, p. 23). 

Esta seção de análise sobre o trabalho externo da CNV, pode ser di-
vidida em três aspectos: transparência passiva; transparência ativa; e atividades 
públicas.

Ao falar de transparência ativa, o presente texto refere-se aos mecanis-
mos de divulgação dos trabalhos do órgão. A Comissão utilizou vários veículos 
online: seu site institucional, um canal do Youtube, uma página do Facebook e um 
perfil do Twitter. Esta experiência foi um dos pontos mais positivos do órgão, 
principalmente durante a contagem regressiva para a divulgação do relatório fi-
nal (ISER 2015a, p. 107). Ressalta-se, porém, que estas ferramentas apenas foram 
utilizadas após quase um ano de funcionamento da CNV, tornando quase im-
possível a obtenção de informações, no período anterior.

 Quanto à transparência passiva, esta se refere aos mecanismos que po-
deriam ter sido utilizados pelo público para pedir informações. Neste sentido a 
Comissão teve duas maneiras de contato:por meio de sua Ouvidoria ou viaSis-
tema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC), canal criado pela Lei 
de Acesso à Informação (LAI). A Ouvidoria somente iniciou seus trabalhos em 
2013. E, apesar de o ISER ter contatado este setor para solicitar informações, 
ao longo do processo, o E-SIC foi utilizado com maior frequência (ISER 2015a, 
p. 109).

Em relação às respostas, estas foram normalmente bastante detalhadas, 
embora pouco esclarecedoras, repetindo informações já disponíveis no site ou 
consideradas insuficientes (ISER 2015a). Um “obstáculo” à transparência foi o 
uso do artigo 5º da lei criadora da CNV como artifício para não responder as 
perguntas do ISER. Este dispositivo afirma que:
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as atividades desenvolvidas pela CNV serão públicas, exceto 
nos casos em que, a seu critério, a manutenção de sigilo seja 
relevante para o alcance de seus objetivos ou para resguardar 
a intimidade, a vida privada, a honra ou a imagem de pessoas.

A questão do “sigilo” foi sensível, no primeiro ano, e quatro solicitações 
ficaram sem resposta, sob este argumento.

Compreendemos que havia casos “sensíveis”, porém, ques-
tões como “quais foram os depoentes ouvidos até o mo-
mento?”não parecem envolver informação que comprometa 
a atividade investigativa. Por exemplo, quando o ISER, em fe-
vereiro de 2013, pediu informações sobre o número de de-
poimentos ouvidos pela CNV, a Comissão respondeu sobre 
alguns nomes, mas confirmou que “foram ouvidas dezenas de 
pessoas cujos nomes serão revelados oportunamente, para 
o não prejuízo do alcance dos objetivos por parte da CNV,
conforme art. 5o da Lei 12.528 de 2011” (ISER 2015a, p.109).

É interessante lembrar um comentário, relatado pelo comissionado Pau-
lo Sérgio Pinheiro:

Minha tendência é não responder nada...Ou poderíamos dar 
respostas lacônicas. Acho um desperdício obrigar os cole-
gas a responderem a essas questões quando têm mais o que 
fazer... Não creio que a CNV esteja sujeita a esse monito-
ramento... Creio que podemos nos beneficiar do sigilo em 
relação a nossos trabalhos internos.18

A ouvidoria também foi utilizada para desenvolver a campanha de envio 
de sugestões, de recomendações pela sociedade civil, o que se avalia como uma 
experiência, avaliamos como positiva. Entretanto, observam-se duas questões: 
a falta de uma sistematização mais rigorosa destas sugestões, que não puderam 
ser relatadas em relação à sua origem, por exemplo, e a pouca praticidade da 
plataforma desenvolvida para o recebimento das contribuições  (ISER 2015a, p. 
110). 

Finalmente, uma das atividades que possibilitou o monitoramento da 
CNV pelo ISER foram as audiências públicas, às vezes chamadas de sessões 
públicas. As audiências públicas foram das únicas formas de “participação” da 
sociedade civil, porém algumas questões atrapalhavam este mecanismo. Por 

18 “A verdade sobre a Comissão da Verdade”, publicado em Observatório da Imprensa, em 
09.07.2013. Disponivel em: http://observatoriodaimprensa.com.br/interesse-publico/_ed754_a_verda-
de_sobre_acomissaoda_verdade/ Acesso em 20/06/2016. 
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exemplo, não ficou claro o que seria uma audiência pública para a CNV e, nem 
mesmo no Relatório Final, foi explicado como eram pensados os formatos de 
suas audiências e sessões públicas (ISER 2015a.). Os aspectos problemáticos 
incluíram: 1) presença parcial dos comissionados; 2) pouco tempo de fala para 
participantes; 3) objetivos confusos (ou confundidos pelos participantes), entre 
a apresentação de demandas e a apresentação de informações a serem inves-
tigadas; 4) pouco retorno dos comissionados presentes sobre os questiona-
mentos levantados pelos participantes; 5) falta de registro do conteúdo e de 
construção de atas; entre outros. Além dessas questões, não houve divulgação 
frequente e antecipada sobre a realização das audiências. Em uma pesquisa, rea-
lizada pelo ISER ainda durante o funcionamento da CNV, observou-se que,

tanto no caso de Goiás quanto em São Paulo, houve grupos 
que indicaram não terem ocorrido audiências públicas em 
seus estados. Entretanto, segundo registros da CNV, foram 
realizadas audiências em ambos os estados. Esta dissonância 
pode ser decorrente de algumas hipóteses: (i) desconheci-
mento dos grupos sobre os eventos da CNV (com a possibi-
lidade de isto decorrer da crítica reiterada à falta comunica-
ção e divulgação de suas ações e agendas); (ii) entendimento 
dos grupos de que os eventos realizados não constituíram 
audiências públicas propriamente, de acordo com outras crí-
ticas, expostas a seguir, ao formato pouco participativo das 
audiências. Estas hipóteses não puderam ser verificadas a 
partir dos questionários respondidos (ISER, 2013, p.79).

Conclusão da CNV e seus resultados

Segundo a Comissão, da data de sua instalação até o dia 31/10/2014, 
foram coletados 1.116 depoimentos, sendo 483 em audiências públicas e 633 
de forma reservada. No Relatório Final da CNV, é mencionada a realização de 
80 audiências públicas em 14 estados da Federação19. Foram realizadas onze 
inspeções em instalações públicas “reconhecidas por ex-presos políticos como locais 
associados à pratica de detenção ilegal, tortura, execução, desaparecimento forçado e 
ocultação de cadáver” (CNV 2014, p.56)20. Além da produção deste material, cuja 
custódia é do Arquivo Nacional, a Comissão elaborou um Relatório Final, com 
conclusões e recomendações, que foi divulgado no final do ano de 2014.

Apesar dea lei de criação da CNV ordenar que todos os servidores 
públicos civis e militares colaborassem com o órgão, de forma a obrigar a con-
tribuição de todos para suas investigações, a cooperação não foi a regra. Mui-

19  Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Tocantins. 
20  Foram feitas as diligências em PA; MG; PE; RJ e SP. 
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tos militares convocados para testemunhar nas audiências da Comissão não 
compareceram ou, quando o fizeram, não colaboraram de forma eficaz com 
informações, gerando obstáculos no avanço das invstigações.

A criação da Comissão Nacional da Verdade despertou o surgimento de 
outras comissões ao longo do país, que continuaram e puderam se aprofundar 
cada vez mais nos trabalhos da CNV. Foram criadas comissões estaduais em 
quase todos os estados do Brasil, como a Comissão Estadual da Verdade do Rio 
de Janeiro (CEV-Rio), criada em 2013. Também comissões municipais em cida-
des que viveram fatos importantes da repressão, como, em 2015, a Comissão 
Municipal da Verdade de Petrópolis (CMV-Petrópolis), onde se localizava a Casa 
da Morte, um dos principais centros clandestinos de tortura do regime militar.

Com o fim dos trabalhos, houve uma sensação de incerteza sobre os 
resultados produzidos (ISER, 2015a, p. 182). Além das críticas sobre o processo 
da CNV, que não calaram, do começo ao fim, com o Relatório Final a percepção 
foi da falta de grandes avanços em relação às informações, ou “verdades”, sobre 
o período ditatorial. Notou-se uma incapacidade de ampliar o rol de vítimas e,
especialmente, não houve um aprofundamento sobre os indígenas ou campone-
ses vitimados (ISER, 2015a, p. 182).

Se em 2015 havia uma baixa expectativa sobre o potencial transforma-
dor do trabalho da Comissão Nacional da Verdade e de suas recomendações 
(ISER 2015a),em 2016, as perspectivas não melhoraram. 

PÓS COMISSÃO

As Recomendações da CNV ao Estado Brasileiro

A CNV, como parte de seu relatório final, divulgou 29 recomendações 
ao Estado Brasileiro. As recomendações de uma Comissão da Verdade são uma 
parte fundamental do trabalho deste mecanismo da justiça de transição, poden-
do impedir a continuidade de violências e violações de direitos humanos no 
presente e no futuro. Neste sentido, as recomendações são uma maneira con-
creta de “política de não repetição”, talvez um dos objetivos mais importantes 
de uma Comissão da Verdade (HAYNER, 2011; ISER, 2015b), pois demonstram 
como o órgão não é o “fim” de um ciclo de justiça de transição, mas um passo 
neste processo. A entrega das recomendações ao Estado visa à “implementação, 
transformação e criação de políticas públicas baseadas nestas intenções das co-
missões” (ISER 2015b, p. 16), até porque, com as recomendações, o Estado tem 
a obrigação de justificar as razões para o seu não cumprimento (GONZÁLEZ 
e VARNEY, 2013, p.75). 
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Das 29 recomendações ao Estado brasileiro apresentadas no Relatório 
Final da Comissão Nacional da Verdade, 17 eram medidas institucionais; oito 
eram reformas constitucionais e legais; e quatro eram medidas de prossegui-
mento das ações e recomendações da CNV. As recomendações tocam vários 
temasque podem ser divididos nas seguintes subáreas: Responsabilização de 
agentes; Forças Armadas e Segurança Pública; Desmilitarização; Políticas Públi-
cas para a promoção dos direitos humanos; Reformas no sistema prisional; e 
Direito à memória e à verdade.

O que foi feito até agora 

A implementação das recomendações é uma das fases mais complexas 
do período “pós-comissão”, pois, em geral, elas não são vinculativas e a vonta-
de do poder público é um dos percalços para sua efetivação (HAYNER, 2011, 
p.193).  Em geral, o processo de implementação das recomendações, no perío-
do pós-comissões da verdade tem se mostrado fraco (HAYNER, 2011; BRAHM,
2007). Depois das comissões, geralmente, não são instalados órgãos específicos
para monitorar e promover sua implantação. O processo de cobrança e pressão
da sociedade civil é, portanto, dificultado,sendo muito comum que as reformas
sejam discutidas durante anos, e ofuscadas por outras questões (ISER 2015b p.
16).

Em janeiro de 2015 foi divulgado pela imprensa que a maior parte das 
recomendações de mudanças legais que constam do relatório da CNV já tra-
mitavam anteriormente, no Senado ou na Câmara. E que Renan Calheiros, Pre-
sidente do Senado, havia prometido apoiar a tramitação destas propostas (ISER 
2015b, p. 49). No seu último relatório de acompanhamento da CNV, o ISER 
(2015b) fez um levantamento das ações relacionadas ao cumprimento das re-
comendações da Comissão Nacional da Verdade que já estavam em implemen-
tação em um momento anterior à sua publicação. Também foi apresentado o 
andamento dessas ações após a publicação do Relatório Final da CNV.

Cerca de dois meses depois da divulgação do Relatório, a então Ministra 
da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvatti, em entrevista ao jornal “O 
Estadão”, afirmou que 12 recomendações já estavam sendo atendidas. Quanto 
ao andamento das outras 17, a Ministra afirmou que dependiam de acertos com 
os demais Ministérios e também com outros poderes (Legislativo, Judiciário, 
governos estaduais e municipais) (ISER, 2015b, p. 51). A entrevista21 foi uma das 
primeiras e únicas intervenções públicas de membros do governo no sentido 
21  Governo já segue recomendações da Comissão da Verdade, afirma ministra. Blog do Estadão, 
04/02/2015. Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/blogs/roldao-arruda/governo-ja-segue-reco-
mendacoes-da-comissao-da-verdade-afirma-ministra/>. Acesso em: 25/05/2015.
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de tentar esclarecer e prestar contas à sociedade sobre o andamento das reco-
mendações sugeridas pelo Relatório Final da CNV.

Recentemente foi publicado o relatório “Justiça de Transição na América 
Latina - Panorama 2015” da Rede Latino-americana de Justiça de Transição, ava-
liando os processos de justiça de transição no ano de 2015 em 10 países da 
América Latina. Apesar de ser difícil estabelecer uma relação direta entre as 
notícias elencadas e as recomendações da Comissão Nacional da Verdade, este 
relatório trouxe alguns elementos que ajudam a entender como andam os es-
forços neste campo, possibilitando à equipe do ISER classificá-los como avanços 
e retrocessos no cumprimento das recomendações. 
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Através de análise da pesquisa da RLAJT é possível afirmar que houve 
eventos que se apresentam como “avanços”, “não avanços” e “retrocessos” em 
relação a nove recomendações da CNV em 2015. 

Por exemplo, no que tange às recomendações nº 2 e 322, houve alguns 
eventos importantes. Em 2015, houve uma audiência com a Comissão Interam-
ericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos 
(OEA), com a presença de representantes do governo brasileiro, na qual mem-
bros da sociedade civil pediram que a Comissão realizasse o acompanhamento 
das recomendações da CNV, especialmente as recomendações 2 e 3.

Em relação à recomendação 723, houve duas retificações de certidão 
de óbito de vítimas da ditadura. Em abril, o Poder Judiciário paulista fez mu-
danças na causa da morte do militante Joaquim Alencar Seixas e, em setembro, 
o Poder Judiciário de Maranhão autorizou mudanças na causa da morte no
atestado de óbito de Epaminondas Gomes de Oliveira (RLAJT 2016, p. 41).

Sobre a criação de mecanismos de prevenção e combate à tortura- 
recomendação 9 - e a Dignificação do sistema prisional e do tratamento dado 
ao preso-recomendação 12 - houve um “avanço”, quando em março, a Pres-
identa Dilma Rousseff nomeou os/as 11 peritos/as do Mecanismo Nacional de 
Prevenção à Tortura. E também um evento que representa um “não-avanço”: em 
agosto de 2015, em visita ao Brasil, o Relator Especial da ONU sobre a Tortura, 
ressaltou que a tortura é recorrente nos presídios brasileiros,sendo uma her-
ança da ditadura (RLAJT 2016, p. 48). 

Quanto à Garantia de atendimento médico e psicossocial permanente às víti-
mas de graves violações de direitos humanos -recomendação 15 - foi lançada,em 
novembro, a Rede Latino-Americana de Reparação Psíquica, articulação que é 
um desdobramento do projeto Clínicas do Testemunho.

Em relação à construção de um órgão permanente -recomendação 
26 - não houve um movimento concreto por parte do Estado Brasileiro mas, 
em março de 2015, foi realizada uma audiência perante a CIDH da OEA para

22 [2] Determinação, pelos órgãos competentes, da responsabilidade jurídica – criminal, civil e
administrativa – dos agentes públicos que deram causa às graves violações de direitos humanos ocorridas 
no período investigado pela CNV, afastando-se, em relação a esses agentes, a aplicação dos dispositivos 
concessivos de anistia, inscritos nos artigos da Lei no 6.683, de 28 de agosto de 1979, e em outras dispo-
sições constitucionais e legais

[3] Proposição, pela administração pública, de medidas administrativas e judiciais de regresso contra agen-
tes públicos autores de atos que geraram a condenação do Estado, em decorrência da prática de graves
violações de direitos humanos
23 [7] Retificação da anotação da causa de morte no assento de óbito de pessoas mortas em decor-
rência de graves violações de direitos humanos.
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discutir as recomendações, endo a CIDH enfatizado a necessidade da criação 
de um órgão de seguimento (RLAJT 2016, p. 40). 

 Em 2015, foram continuadas as atividades do Grupo de Trabalho de Pe-
rus, tidas como avanço sobre, Prosseguimento das atividades voltadas à localiza-
ção, identificação e entrega aos familiares ou pessoas legitimadas, para sepultamento 
digno, dos restos mortais dos desaparecidos políticos-recomendação nº 27. Os 
peritos da equipe realizaram um curso com o “objetivo de padronizar os pro-
cedimentos de antropologia forense” (RLAJT 2016, p. 44). No mês de agosto de 
2015, 385 caixas que estavam no laboratório da Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP) foram identificadas (RLAJT 2016, p. 44). Também foram cole-
tadas amostras de DNA de parentes de desaparecidos em três capitais (ibid.). 

 Também viram-sealguns avanços no que diz respeito à recomendação 
28 -Preservação da memória das graves violações de direitos humanos. No Mara-
nhão, o Governo do Estado sancionou uma medida determinando a substitui-
ção nos nomes de escolas públicas que homenageavam ditadores. Em Brasília, 
houve a mudança do nome da ponte sobre o Lago Sul, para Ponte Honestino 
Guimarães, em homenagem ao ex-estudante da Universidade de Brasília e mili-
tante da UNE. Em São Paulo, foi sancionado um projeto que visa à alteração de 
nomes de logradouros públicos que faziam homenagem a personalidades que 
tiveram ligações com a repressão ditatorial. E finalmente, no âmbito nacional, 
o acervo da Comissão da Anistia foi reconhecido como “Memória do Mundo” 
pela UNESCO (RLAJT 2016, p. 44). Já no relatório do ISER, publicado no final do 
primeiro semestre de 2015, percebeu-se ser esta a recomendação com maior 
“repercussão na imprensa”. Foram registradas notícias sobre iniciativas parla-
mentares desde o começo de 2014 (portanto antes do Relatório Final), em 
cidades como Manaus24, Goiânia25 e Rio de Janeiro26 (ISER 2015, p.55).

 Outro evento elencado pela Rede Latino-Americana de Justiça de Tran-
sição como relevante ao processo transicional brasileiro no ano de 2015, e 
que pode ser configurado como um desdobramento do cumprimento da re-
comendação nº 17 da Comissão Nacional da Verdade foi a instauração da 
Comissão da Verdade da Democracia “Mães de Maio”. Criada a partir de uma rei-

24  Waldemir José propõe comissão para tratar dos nomes de logradouros públicos que homena-
geiam apoiadores da Ditadura Militar. Portal da Câmara Municipal de Manaus, 31/03/2014. Disponível 
em:  http://www.cmm.am.gov.br/waldemir-jose-propoe-comissao-para-tratar-dos-nomes-de-logradouros-
-publicos-que-homenageiam-apoiadores-da-ditadura-militar/. Última visualização: 30/05/2015.
25  Aprovado projeto que permite mudar nomes de vias e logradouros públicos que homenageiam 
personagens da Ditadura Militar. Portal da vereadora Tatiana Lemos, 19/08/2014.  Disponível em: http://
www.tatianalemos.com.br/2014/08/19/aprovado-projeto-que-permite-a-alteracao-de-nomes-de-vias-
-e-logradouros-publicos-em-goiania-quando-de-personalidades-ou-autoridades-vinculadas-a-ditadura-mi-
litar/. Última visualização: 30/05/2015.
26  Projeto na Câmara dos Deputados quer mudar nome da Ponte Rio-Niterói. Portal G1, Globo.com, 
03/06/2014. Disponível em:   http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/06/projeto-na-camara-dos-
-deputados-quer-alterar-nome-da-ponte-rio-niteroi.html. Última visualização: 30/05/2015.
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vindicação de esclarecimento das 493 mortes ocorridas em maio de 2006 na 
cidade de São Paulo, a comissão tem como objetivo debruçar-se sobre crimes 
praticados no período democrático. Assim, a construção desse espaço se tra-
duz como uma política de apoio a órgãos voltados à proteção e promoção de 
direitos humanos.

 Sobre outras recomendações, há eventos que não foram levantados pela 
RLATJ. No Rio de Janeiro, em relação à recomendação nº 24 - Alteração da 
legislação processual penal para eliminação da figura do auto de resistência à prisão, 
por exemplo, em outubro de 2015, foi instalada uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI), no âmbito da Comissão de Direitos Humanos da ALERJ,  para 
investigar casos de autos de resistência no estado27. Até o final de maio, foram 
feitas onze audiências da CPI, com a participação de Secretário de Segurança 
Pública, o Poder Judiciário, entre outros.28

 Observa-se que houve algum movimento em direção à implementação 
das recomendações.Porém os avanços foram limitados, pois ainda existem ob-
stáculos, no próprio Estado brasileiro, especialmente no Judiciário e nas Forças 
Armadas. No ISER avaliou-se que as recomendações da CNV acabaram sendo 
muito “gerais” e, neste sentido, dificil de se implementar e também de monito-
rar. 

 Conforme foi concluído no último relatório do ISER:

É importante afirmar que as recomendações da CNV ao 
Estado brasileiro e seu processo de construção foi uma das 
preocupações do ISER no monitoramento da CNV, pois 
indicam, de um modo geral, uma síntese ou resultado dos 
trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, apontando para 
uma perspectiva futura de transformação das instituições, das 
estruturas do Estado e da própria sociedade.

Para a sua efetivação, entretanto, é preciso que a sociedade 
civil acompanhe, reivindique e pressione os responsáveis por 
consolidá-las, tendo em vista que, na perspectiva do ISER, a 
democracia só pode ser consolidada quando a sociedade civil 
atua de maneira engajada e comprometida com a elaboração 
e a prática das políticas públicas. (ISER 2015b, p. 97)

27  “CPI para investigar fraudes em autos de resistência é aprovada na Alerj”, publicada por O Dia, 
em 07/10/2015. Disponivel em: http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-10-07/cpi-para-investi-
gar-fraudes-em-autos-de-resistencia-e-aprovada-na-alerj.html . Acesso em 27/05/2016. 
28  “Juiz propõe maior controle do Estado na investigação dos autos de resistência ao depor na 
CPI da Alerj”, publicada por Poder Judiciario, em 19/05/2016. Disponivel em: http://www.tjrj.jus.br/web/
guest/home/-/noticias/visualizar/34101 . Acesso em 27/05/2016.; “Beltrame anuncia medidas para tentar 
reduzir mortes em confrontos com policiais no RJ”, publicada por R7, em 24/05/2016. Disponivel em: 
http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/beltrame-anuncia-medidas-para-tentar-reduzir-mortes-em-confron-
tos-com-policiais-no-rj-24052016. Acesso em 27/05/2016.
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Conclusão

“Quanto mais uma transição ocorre com uma derrota da 
velha elite autoritária e dos agentes da repressão, maior é a 
margem de manobra para o desenvolvimento de políticas de 
verdade e justiça.” (BARAHONA DE BRITO, 2009) 

 Essa frase da autora Barahona de Brito, nos faz pensar sobre a importân-
cia de rompermos com a velha estrutura de poder que nos cercava na ditadura 
e que continua nos cercando nos dias de hoje. Não rompemos com as nossas 
velhas estruturas de poder, não mudamos o Judiciário autoritário que coloca na 
cadeia, em sua maioria, pobres e negros, mantendo uma das maiores populações 
carcerárias do mundo. Não mudamos a estrutura do Legislativo que continua 
sendo constituída por elites agrárias, econômicas e religiosas, que só represen-
tam seu próprio interesse. Não mudamos nossas polícias e Forças Armadas que 
continuam reproduzindo modelos autoritários e cruéis, onde a tortura continua 
sendo um dos mais utilizados “instrumentos” de trabalho. Além dos regimentos 
de muitas polícias que ainda seguem o regimento da época do Regime militar. E 
quando iremos mudar?

 Ainda está em vigor no Brasil, a Lei º 7.170, de 14 de dezembro de 1983, 
a Lei de Segurança Nacional. A primeira Lei de Segurança Nacional brasileira 
foi criada ainda na Era Vargas, em 1935, com o intuito de caçar os opositores 
do Estado Novo, sob a justificativa de manter a ordem e a segurança nacional. 
Durante a ditadura militar, em 1969, foi criada outra Lei de Segurança Nacional 
que, de forma mais rígida que a Lei de 1935, também tinha o intuito de prender 
os opositores ao regime militar, contendo a pena de morte e a prisão perpétua 
como punição à violação dessa lei. Em 1983, foi criada a última Lei de Segurança 
Nacional que, apesar de não possuir mais punições como a pena de morte e a 
prisão perpétua, ainda criminalizava posições contrárias ao governo, que conde-
nasem a “ordem e segurança nacional” e cabendo à Justiça Militar o julgamento 
dos crimes contidos nessa lei. Como podemos avançar no processo de justiça 
de transição quando ainda temos em vigor leis que impedem a livre expressão 
de ideais políticos e que julga civis em uma Justiça Militar?

 Outra importante permanência autoritária que merece ser destacada é 
a Lei de Anistia, aprovada em 1979. Como dito anteriormente, esta lei anistiou 
militantes políticos condenados por crimes contrários ao regime e exilados po-
líticos, mas também anistiou os agentes do Estado perpetradores de violações 
de direitos humanos, como muitos militares. Ao vigorar, esta norma impede a 
responsabilização de pessoas que, representando o regime militar, praticaram 
graves crimes contra a população. 

  Segundo Barahona de Brito, o atraso na transição política e de memória 
brasileira teria se dado por dois motivos: primeiro porque as políticas estatais 
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sempre estiveram voltadas a um grupo específico de vítimas da ditadura bra-
sileira e,  segundo, porque a sociedade brasileira sempre conviveu com altos 
níveis de violência, tortura sistemática e de tolerância à impunidade. Apesar de 
a maioria dos desaparecidos durante o regime militar não terem sido pessoas 
de grande poder político ou econômico, os casos que foram objeto de atenção 
das políticas de reparação, memória e verdade por parte do Estado levam a um 
cenário distorcido sobre o quadro geral de vítimas da ditadura. Essa observação 
da autora mostra a necessidade da verdade e memória à população brasileira, 
já que há anos estamos acostumados com violações diárias, com poucas repa-
rações por parte dos perpetradores e do Estado. Quantas pessoas tiveram e 
continuam tendo suas vidas interrompidas, abusadas de todas as maneiras, famí-
lias inteiras despedaçadas, sem saberem se seus entes estão vivos ou mortos ou 
se foram mortos, não se sabe nem como, nem onde; pessoas afastadas de seus 
empregos e cargos?

 A CNV encerrou suas atividades em dezembro de 2014, mas seu Rela-
tório nos deixou várias recomendações para o avanço do processo transicio-
nal no país. Nos tempos sombrios e cheios de incertezas que vivemos hoje, é 
importante assegurar que essas recomendações sejam cumpridas, trazendo às 
novas gerações conhecimento sobre a história de seu país e permitindo que 
possam viver em um país mais democrático, com garantia de direitos humanos. 
A atuação do Estado é fundamental neste sentido. 

 Após o fim da CNV e até mesmo durante o seu funcionamento foram 
criadas comissões locais, como as estaduais, municipais, comissões universitárias, 
etc. Além dessas comissões, é importante a criação de comitês de verdade e me-
mória que possam garantir o acesso da população à memória e à verdade. Junto 
a um órgão de seguimento à CNV, esse complexo de atores pode trabalhar para 
garantir que o trabalho inicial de busca da verdade e da memória se reproduza 
em novas investigações, novas informações e novas reparações,Trazendo, assim, 
respostas às pessoas que tiveram suas vidas violadas durante esse período au-
toritárioe à sociedade em geral, sobre o que foi a ditadura civil-militar brasileira.

 Até um passado recente, o processo de justiça de transição poderia 
ser chamado de um processo de esquecimento e de naturalização da violência 
(Rizzini e Pradal, 2014, p. 12).  A CNV foi uma tentativa de sair do esquecimento 
e produzir informações sobre o passado brasileiro, uma maneira de institucio-
nalizar os direitos humanos (Rizzini e Pradal, 2014, p. 13). Em 2014, as autoras, 
MonizaRizzini e Fernanda Pradal, levantaram as seguintes perguntas:

 Como é possível compreender que este ainda seja um campo de lutas, 
permeado de resistência de segmentos conservadores saudosos do período 
ditatorial, segmentos estes fortemente influentes da política contemporânea? 
Como é possível que se comemore a cada ano o “aniversário da revolução de 
1964” nos Clubes Militares? Como é possível que escolas, instituições finan-
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ceiras e demais instituições reproduzam visões legitimadoras da ditadura e seu 
terror de Estado? Como é possível que tenhamos tantas ruas, espaços públicos 
e monumentos que homenageiam agentes da ditadura? 

 É diante desses questionamentos indignados que outras questões po-
tencializadores surgem: como é possível potencializar o debate e a luta política 
de modo que discussões sobre memória, verdade e justiça sobre a ditadura 
estejam associadas a questões sociais do presente (instituições autoritárias e 
suas formas conservadoras de fazer política)? Em outras palavras, como é pos-
sível convivermos com a naturalização da tortura, da violência policial, das ar-
bitrariedades em relação às liberdades civis, que deveriam ser tão inatingíveis 
em uma democracia, com uma política desenvolvimentista que segue seu rumo 
às custas de milhares de vidas Brasil afora, no campo e na cidade? Como os 
processos da comissão da verdade podem ser apropriados para que impactos 
e transformações sociais e institucionais sejam conduzidos no país? São esses 
questionamentos que norteiam a reflexão proposta neste trabalho (RIZZINI e 
PRADAL, 2014, p. 13).

 Estas perguntas mostram-se ainda mais pertinentes nos últimos meses. 
Já se observa um recuo no movimento de fortalecimento democrático do Esta-
do brasileiro com o afastamento, em maio de 2015, de uma presidenta eleita de-
mocraticamente. Apesar de formalmente se imputar crimes de responsabilidade 
a Dilma Rousseff, grande parte dos parlamentares justificaram seu apoio à aber-
tura do processo de impeachment na insatisfação com o modo de governar da 
presidenta ou por motivos que são estranhos às acusações formuladas. Uma 
articulação que muito lembra o afastamento de João Goulart da presidência 
após o golpe de 1964:

A resistência militar pode ser constatada, de forma clara, pelo 
papel desempenhado por Castelo Branco, General e Chefe 
de Estado-Maior do Exército, desde o final de 1963. Ele indu-
ziu um dos líderes da oposição ao governo federal, Aliomar 
Baleeiro, a usar métodos legislativos com a finalidade de iso-
lar Jango no Congresso (VIEIRA, 1985).

 

 Neste sentido, Evaldo Vieira fala sobre essa necessidade da classe polí-
tica brasileira de depor governantes, passando por cima da vontade legítima do 
povo: “Sem se basear na vontade do povo, resta a sucessão de Presidentes da 
República, de maneira bem semelhante à sucessão no trono da Monarquia, ou, 
se se quiser, do Império.” (VIEIRA, 1985) 

 Além do afastamento da presidente ser, em si, um retrocesso democrá-
tico, o governo interino, comandado por Michel Temer, vem adotando ações de 
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reestruturação de órgãos do governo que representam um claro enfraqueci-
mento de políticas públicas em direitos humanos, em colisão direta com a reco-
mendação da CNV de valorização desse aparato. A subordinação do Ministério 
das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos ao Ministério da 
Justiça, seguida da transferência da dotação orçamentária desse ministério – de 
12,9 milhões de reais – para a Presidência da República são claros exemplos 
desse cenário. 

 Ademais, a nomeação de Sérgio Etchegoyen, pelo presidente interino, 
como ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional mostra a falta de 
compromisso do governo Temer com o trabalho da CNV e a garantia de ver-
dade e memória no país. Como relatado no V Relatório do ISER (2015b), o 
general de Exército, Sérgio Etchegoyen, na época chefe do Departamento-Geral 
do Pessoal do Exército, publicou uma nota, ainda no dia 11/12/2014, em conjun-
to com sua família, na qual considera como “leviana” a acusação contra o seu 
pai, Leo Guedes Etchegoyen29. Segundo a CNV, Leo Guedes Etchegoyen foi um 
dos responsáveis pela gestão de estruturas onde ocorreram graves violações 
de Direitos Humanos no período da ditadura. Portanto, a nomeação de Sérgio 
Etchegoyen a uma posição de autoridade máxima de um sistema de inteligência 
federal, pelo presidente interino Michel Temer, se traduz como uma recompen-
sa a figuras nas Forças Armadas que não assumem qualquer compromisso com 
o processo transicional brasileiro, inclusive resistindo a ele.

 É neste quadro político que os próximos passos da justiça de transição 
terão que ser dados e que o trabalho da Comissão Nacional da Verdade 
deverá ser continuado por meio de suas recomendações. Neste momento, em 
que o desafio político é grande, vê-se, mais do que nunca, como necessária a 
reconciliação com o passado e o aprendizado com os erros, para que seja pos-
sível construir uma cultura de direitos humanos. 

29 É importante notar que os membros da família Etchegoyen não foram os únicos acusados ou 
familiares de acusados pela CNV a levantar a hipótese de “entrar na Justiça contra o relatório da CNV”:  
o general Leônidas Pires Gonçalves, chefe do I Exército entre 1974-1977, também fez duras críticas ao 
Relatório. Assim, houve um enorme constrangimento quando, já em junho de 2015, por ocasião do fa-
lecimento de Leônidas, vários representantes do Estado brasileiro (como o Ministro da Defesa Jacques 
Wagner) foram a público prestar homenagens a ele - contrariando, no entendimento dos críticos, o que 
constava a seu respeito no Relatório produzido pela CNV.
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A CONADEP:

Comisión Nacional sobre Desaparición de     
Personas

Telma Lilia Mariasch1

Propomos pensar a história da CONADEP desde sua in-
serção na experiência política das lutas por “verdade, memória e 
justiça”, no processo de construção da democracia pós-ditadura na 
Argentina contemporânea2. 

Contextualização histórica do fim do regime ditatorial

Durante a última ditadura cívico-militar argentina (1976 a 
1983), as violações aos direitos humanos atingiram seu clímax at-
ravés de sua metodologia regia, o “desaparecimento forçado de pes-
soas”, centrado no ocultamento e na desinformação. Seu objetivo 
era o de alterar o panorama cultural e instaurar um novo modelo 
econômico.

Nos anos 80 e 90 iniciaram-se os processos de transição 
democrática nos países que viveram as ditaduras do Plano Condor3, 
de acordo com as particularidades da história e tradições de cada 
um, de acordo com a natureza de cada Estado, a composição das 
relações de forças políticas nas respectivas conjunturas e com a 
projeção que a situação de cada um tinha alcançado em nível inter-
nacional4.

1  Possui Doutorado em Serviço Social pena Universidade Federal do Rio de Janei-
ro - UFRJ.
2  MARIASCH, Telma Lilia. Caminhos de Resistência. As lutas por verdade e justiça 
na Argentina contemporânea: uma cartografia. São Paulo: Outras Expressões, 2013.   Uma 
cartografia desde a filosofia politica da imanência que expõe o processo de produção dos 
direitos à verdade e a justiça em clave histórico-politica. 
3  Para ver outras transições na Região: Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, Bolívia, 
Paraguai,e Peru.  Cf. ACUÑA, Carlos; SMULOVITZ, Catalina. Ajustando las fuerzas armadas 
a la democracia: éxitos, fracasos y ambigüedades de las experiencias en el Cono Sur In: 
JELIN, Elizabeth; HERSHBERG, Eric (coord.) Construir la democracia: derechos humanos, 
ciudadania y sociedad en América Latina. Caracas: Nueva Sociedad, 1996.
4  Cf.  Estudo paralelo das ditaduras e pós ditaduras no Cone Sul por RAFFIN, 
Marcelo, 2006, op.cit, pp. 164-181; MEMORIA ABIERTA, listado de documentos, arquivos 
e textos sobre as ditaduras no Cone Sul in http://www.memoriaabierta.org.ar/condor/con-
dor.pdf
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A partir de agosto de 1982, a crise da dívida externa em América Lati-
na agravou na Argentina sua já deteriorada economia. O governo do General 
Bignone, fraturado internamente, enfrentado pela resistência do movimento 
de direitos humanos, sofreu um corte abrupto com a vergonhosa derrota na 
guerra das Ilhas Malvinas (abril a junho de 1982), o que marcou uma “transição 
imposta”5. Ao negociar uma saída com as Forças Armadas os partidos políticos 
incorporaram os direitos humanos em suas agendas, começando a identificar 
o governo militar como “ditadura”6. O General Bignone declarou sua “auto
anistia” em 23 de março de 1983, pela Lei 22.924; no Documento Final do 28 de
abril de 1983, ocultou o sistema criminoso empregado pela ditadura, declarou
a morte de todos os desaparecidos, tacitamente incluídas as crianças. Pretendia
justificar a “gestão heróica contra a subversão” admitindo “excessos” inevitáveis
numa “guerra suja”. Em resposta, os organismos demandaram a constituição de
uma comissão bicameral para investigar o terrorismo de Estado.

A cena da lei: a CONADEP

No hay Democracia sin Derechos Humanos foi a inscrição num imenso 
cartaz que os organismos de direitos humanos portavam em 10 dezembro de 
1983 na posse de Raul Alfonsín, o primeiro presidente constitucional após a dit-
adura. Perante as manifestações dos organismos e das testemunhas, a denúncia 
internacional, a publicação pela mídia de imagens de valas e de Centros Clan-
destinos de Detenção, CCD, que geraram um amplo debate nacional, Alfonsín 
apostou em fundar a institucionalidade democrática emergente na afirmação 
de exigências éticas e jurídicas universais inerentes à temática dos direitos hu-
manos7. Estabelecer judicialmente que a ditadura constituiu um Estado crimi-
noso transformou-se num hiato8.No contexto da teoria dos “dois demônios”, 
Alfonsín promoveu ações legais contra sete chefes dos Montoneros e do ERP e 
contra os integrantes das três primeiras Juntas militares, limitando a revisão da 
repressão aos executores materiais, aos emissores das ordens e aos que com-
eteram “excessos”, antecipando a justificação da “obediência devida”. Anulou a 
lei de auto-anistia pela lei 23.040 e em 15 de dezembro de 1983 assinou o De-
creto 187 que promovia a criação da Comisión Nacional sobre la Desaparición de 

5  GARRETON, Manuel Antonio (1983) El proceso politico chileno. Santiago: FLACSO, 1983 apud 
RAFFIN, 2006. Op. cit., p. 85.
6 QUIROGA, Hugo.La verdad de la justicia y la verdad de la política. Los derechos humanos en la 
dictadura y en la democracia. In: Hugo Quiroga e César Tcach (comp.): A veinte años del golpe. Con memo-
ria democrática. Buenos Aires: Homo Sapiens Ediciones, 1996. Pp. 67-87.
7  Cf. MENDEZ, Juan E. Derecho a La verdad frente a las graves violaciones a los derechos hu-
manos In: Martin Abregu e Christian Courtis (comp.) La aplicación de los tratados sobre derechos humanos 
por los tribunales locales. Buenos Aires: CELS/Editores del puerto, 2004. P. 517.
8  Cf. VEZZETTI, Hugo. Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en Argentina.Buenos Aires: 
Siglo XXI Editores, 2002.

A CONADEP: Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas
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Personas, CONADEP, um ato instituído de “verdade”9 que serviria como prova 
nos Julgamentos às Juntas.

Contexto político 

O projeto da CONADEP aconteceu no meio de lutas políticas por 
uma interpretação da verdade sobre um passado conflituoso, do qual tinham 
sido excluídos a violência estatal no governo peronista de Isabel Martinez de 
Perón10,11, a violenta história política dos anos 6012 e o debate sobre o plano 
econômico neoliberal, motor da brutal repressão. A CONADEP, integrada por 
dez “notáveis”13 escolhidos por Alfonsín, e uma equipe de umas cem pessoas 
majoritariamente composta por organismos de direitos humanos14, contava 
com adeptos da teoria dos “dois demônios” e considerava a insurgência como 
anterior à violência do Estado e a sociedade como refém15.  Salvo as Madresde 
Plaza de Mayo16, embora muitas fizeram suas denúncias, a APDH, o CELS, a Liga, 
o MEDH, a Asociación de Madres, as Abuelas, Familiares e o SERPAJ tiveram ativa
participação.

9  GÓMEZ, José María. Eclipse de la memória, política Del olvido In: Revista Punto de Vista. XII, n. 36. Beatriz 
Sarlo (dir.). Buenos Aires: Talleres Graficos Litigar, dez 1989. P. 5.
10  SÁBATO, Ernesto. Prólogo: Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONAD EP), 
Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas,Buenos Aires, EUDEBA, 
1994,,p. 11..
11  Em 1984 Alfonsín faz um pacto com Maria Isabel Martinez de Perón, a “ley de reparación histó-
rica” (disponível em: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-80241-2007-02-11.html).
12  Cf. CRENZEL, Emilio. Historia política del Nunca más. La memoria de las desapariciones en la 
Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI, 2008.
13 CONADEP. INTEGRANTES: Ernesto Sábato (1911-2011), escritor progresista. Presidente da CO-
NADEP: Ricardo Colombres (1921-1998), advogado, ex-reitor da UBA; René Favaloro (1923-2000), médico 
cardiologista,; Hilário Fernandez Long (1918-2002), Decano da Faculdade de Engenharia e reitor da UBA; 
Carlos T. Gattinoni (1907-1989), bispo da Igreja Metodista argentina, ativista em movimentos de direitos 
humanos; Gregorio Klimovsky (1922-2009), matemático e filosofo, epistemologo; Marshall T. Meyer (1930-
1993), rabino estadounidense, cidadão argentino, fundador do Movimento Judeu pelos Direitos Humanos; 
Jaime de Nevares (1915-1995), monsenhor, ativo defensor dos direitos humanos e do Estado de Direito; 
Eduardo Rabossi (1930-2005), filosofo radical e ativo militante dos direitos humanos; Magdalena Ruiz 
Guiñazú (1935-), jornalista; Santiago Marcelino López , Hugo Diógenes Piucill e Horacio Hugo Huarte, 
deputados do radicalismo em representação do Congresso. SECRETARIOS: Graciela Fernández Mejide: 
Recepção de denuncias; Daniel Salvador: Documentação e processamento de dados; Raúl Aragón: Proce-
dimentos; Alberto Mansur: Asuntos legais; Leopoldo Silgueira: Administrativa.
14 Tal composição neutralizaria o comprometimento de legisladores de uma bicameral na autoria da 
sanção contra as Forças Armadas, o qual poderia causar tensões. Cf.NINO, Carlos. Juicio al mal absoluto. 
Los fundamentos y  la historia del Juicio a las Juntas del Proceso.Buenos Aires: Emecé, 1997.
15  SÁBATO, Ernesto. Prólogo ao Nunca Más ,op. cit.
16  Cf. GORINI, Ulises. La otra lucha Historia de las Madres de Plaza de Mayo. Tomo II (1983-1986). 
Buenos Aires: Grupo editorial Norma, 2008. Sobre a férrea oposição das Madres de Plaza de Mayo nuclea-
das em torno de Hebe Bonafini ao projeto da CONADEP e a fratura interna que tal posição criou.
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Objetivos

A CONADEP, entanto Comissão da Verdade17 devia investigar e organi-
zar as provas que o Estado apresentaria nos Julgamentos as Juntas.  Suas funções 
eram18: a) Receber denúncias e provas sobre aqueles fatos e remete-las imedi-
atamente à justiça; b) Apurar o destino ou paradeiro das pessoas desapareci-
das, assim como toda outra circunstância relacionada com a sua localização; c) 
Determinar a localização de crianças subtraídas e dar intervenção em seu caso 
aos organismos e tribunais de proteção de menores; d) Denunciar  a justiça 
qualquer tentativa de ocultação, subtração ou destruição de elementos pro-
vatórios relacionados com os fatos que se pretendia esclarecer; e) Emitir um 
informe final, com uma explicação detalhada dos fatos investigados, aos cento e 
oitenta dias a partir de sua constituição.  Em finais de janeiro 1984 a CONADEP 
solicitou ao Executivo que se ativassem os controles migratórios para evitar 
fugas de responsáveis dos crimes, o qual fortaleceu a confiança dos organismos. 
A Comissão ainda foi prorrogada por três meses para terminar suas  investi-
gações e o apoio do Ministério do Interior.

Metodologia e resultados

A partir de testemunhas, indícios e provas relativos aos casos concre-
tos de desaparecimentos– verdade individual–, a CONADEP acabou também 
estudando o contexto da repressão e seus diferentes aspectos metodológicos, 
na análise das estruturas e metodologias da repressão ilegal, e semeando pistas 
para compreender o contexto politico, econômico, social e cultural em que se 
cometeram as violações – verdade global –19.  O enfoque quantitativo revelou-se 
ponte para o estudo de questões qualitativas. Por um lado, para o estabeleci-
mento de tendências e padrões da repressão; por outro, para a recuperação da 
“identidade” das vítimas, a qual dependia da maior quantidade de dados pos-
síveis referidos a cada caso. A seguir, o estabelecimento da identidade coletiva 
dos grupos atingidos e especificidades de alguns centros, acabariam  conduzin-
do para a responsabilização dos repressores por conjuntos de casos.

17 Cf.  MATTAROLLO, Rodolfo. Las comisiones de la verdad. In Verdad y Justicia: Homenaje a Emilio 
F. Mignone /Instituto Interamericano de Derechos Humanos-- San José, C.R.: IIDH, 2001, p. 129. As CdVs
podem ser conceituadas como organismos públicos de caráter não jurisdicional cuja função principal é a
investigação, geralmente referida a um período passado e ocorrido num pais, de graves abusos cometidos
contra a dignidade humana. Estes abusos podem constituir violações graves dos direitos humanos, do
direito internacional humanitário e do direito penal internacional.
18 Art. 2º, Decreto 187/83 s/d http://www.derechos.org/ddhh/arg/ley/conadep.txt
19 MATTAROLLO, op. cit., pp. 135-136. 
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Procedimentos da CONADEP

- Adotou uma modalidade testemunhal heterogênea: sobreviventes, fa-
miliares, testemunhas involuntárias como vizinhos, médicos, enfermeiras, empre-
gados de cemitérios, e alguns responsáveis pelas desaparições. Utilizou meios 
de comunicação, propagandas de rádio e televisão para atrair testemunhas e 
legitimar sua tarefa.

- Solicitou informação às Forças Armadas e de Segurança e a diversos
organismos públicos e privados, tendo livrado uns 1300 ofícios. Analisou fontes 
das Forças Armadas, do serviço militar, de registros carcerários e policiais.

- Realizaram-se viagens ao exterior, ativando-se representações diplo-
máticas e organismos internacionais e também visitas ao interior do país e 
periferias de grandes cidades com instalação de Delegações locais e Equipes de 
rua.

- Reconhecimento in situ de uns cinquenta CCDs, com a presença dos
sobreviventes, considerados como instâncias de prova por verificação de infor-
mação aportada. 

- Realizaram-se rastreios de nascimentos em cativeiro e de crianças
sequestradas e apropriadas. Inspeções em prisões, hospitais, neuropsiquiátricos, 
em busca de desaparecidos vivos. Rastreio de registros de morgues e cemité-
rios públicos, inumações clandestinas20.

- Incorporaram tecnologia computacional para detectar mudanças na
fisionomia de crianças apropriadas, análise de filiação por índice de abuelidad e 
técnicas da antropologia forense para identificar corpos achados21, 22.

- Investigações de violações de bens dos desaparecidos e do lucro da
repressão23.

- A Comissão lavrava constâncias como prova instrumental, apesarda
destruição de arquivos perpetrados pela ditadura, legitimadas por conferências 
de imprensa. Reuniam-se provas convergentes de um CCD num “pacote” que 
era elevado à Justiça Cível.Tipificavam-se os delitos, provas documentais, res-
postas oficiais e os ofícios enviados pela CONADEP e incluía-se uma lista de 
“vítimas”, desaparecidos, desaparecidos-liberados e mortos; outra do “pessoal 
envolvido” e as figuras do direito penal.

20  DEMATTI DE ALAYDE, Adelina. La marcad e la infamia. Asesinos, complicidad e inhumaciones 
en el cementerio de La Plata. Colaboradores: MARTÍNEZ, Ricardo Alberto y WITTENSTEIN, Karen. Minis-
terio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Buenos Aires: INFOJUS, 2014.
21 Nunca Más. Iop. Cit., p. 459. Tareas realizadas por el Departamento de Computación..
22  Sobre o índice de abuelidad, Cf. ABUELAS de PLAZA DE MAYO Las abuelas y la genética. El 
aporte de la ciencia en la búsqueda de los chicos desaparecidos. Buenos Aires, 2008. 
23 Nunca Más, op. cit. El lucro de la represión,  p. 282.
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O Informe Nunca Más

No 20 de setembro de 1984, num ato público transmitido pela televisão, 
Sábato entregou a Alfonsín o Informe Nunca Más, antecipado em julho por um 
programa de televisão com ampla difusão, na presença da Comissão completa e 
umas setenta mil pessoas na Plaza de Mayo. Embora não tenham sido declarados 
nomes de responsáveis e tenha “despolitizado”24 a militância dos desaparecidos, 
salvo as Madres de Hebe Bonafini, os organismos valoraram o Informe do qual 
participaram, reclamando “após a verdade, agora a justiça”.A publicação do Nun-
ca Más pela Editorial Universitária de Buenos Aires foi um sucesso editorial sem 
precedentes, traduzido a vários idiomas.

A CONADEP e seu Informe Nunca Más se converteram em modelos 
para outras Comissões da Verdade, CdVs, a nível regional e internacional.  

Como parte da sua metodologia, a CONADEP criou um Banco de Da-
dos no qual se ingressaram por planilhas as informações colhidas nos formulári-
os ad hoc25 utilizados nas denúncias e nos quais se recebia, relacionava e descre-
viam as informações. Com elas confeccionaram-se mapas, classificaram-se os 
relatos e fizeram-se as análises dos casos agrupando-os por CCD, conceituação 
que incluía toda dependência militar ou policial, prova do caráter sistemático do 
terrorismo de Estado.

Apesardas ameaças e operativos militares nas sedes dos organismos 
envolvidos, o Informelogrou reconstruir o modus operandi do terrorismo de 
Estado e revelar sua infraestrutura26. Provou o plano sistemático do genocí-
dio, desaparecimento, tortura e extermínio colocado em prática na Argentina a 
partir do 24 de março de 1976, e ainda antes, excedendo o período proposto 
inicialmente para investigação. Com uma lista taxativa de casos a CONADEP 
identificou as fases legal e a clandestina, confirmou a responsabilidade estatal, 
contradizendo o objetivo oficial de culpar somente as cúpulas militares.  Deses-
timou a teoria dos “excessos” por sua ocorrência “normal” e estendida aos 
milhares, e caracterizou os desaparecimentos forçados como crimes de lesa 
humanidade.

Ampliaram o saber sobre os desaparecidos: somados aos arquivos 
apresentados pelos organismos de direitos humanos locais e internacionais, a 
24  MARIASCH, op. cit., p. 198. Nas condições conjunturais da transição democrática, a estratégia 
jurídico-política dos organismos de direitos humanos foi omitir o reconhecimento da militância política 
dos desaparecidos. No contexto da “pinça dos dois demônios” explica-se a reivindicação da condição do 
desaparecido como vítima inocente, ao preço de anular sua politicidade. 
25 Esses formulários contemplavam dados de filiação das pessoas envolvidas, descrição pormeno-
rizada dos fatos (seguimentos, ameaças, sequestro, detenção), a possível informação sobre o destino da 
vitima e toda referencia adicional. Incluía uma seção para dados eventualmente utilizáveis por forenses. 
26 Nunca Más. Op. cit. Cap. I. Cf. RABOSSI, Eduardo. La Comisión Nacional sobre la Desaparición 
de Personas- CONADEP-  Sus funciones y sus logros. http://www.escenariosalternativos.org/default.asp?-
nota=1229
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CONADEP colheu mais de 1500 documentos, estabelecendo a quantidade de 
8961 pessoas desaparecidas vistas com vida em CCDs .Restituíram-se nomes 
completos, cerca de 1300; sexo, idade27, ocupações28, o tempo e lugares de 
cativeiro, estabeleceram-se a existência de menores subtraídos, delitos comuns 
derivados da repressão e a majoritária eliminação física dos desaparecidos, além 
de apresentar as modalidades do extermínio e torturas. Teve casos nos quais se 
puderam inclusive reconhecer os torturadores. O número foi aumentando com 
denúncias em anos posteriores. As tarefas das Delegações locais e Equipes de 
rua ampliaram e modificaram as características do acervo testemunhal29 e tam-
bém modificaram o perfil de classe ao revelar a extensão de desaparecimentos 
entre militantes sindicais e operários30.

Foram acrescentados uns 340 centros clandestinos aos que já estavam 
identificados31, incrementando o número de responsáveis identificados, 1.351, 
incluindo médicos, juízes, jornalistas, bispos, sacerdotes católicos e 400 militares 
e policiais denunciados. Descobriu-se um “pacto de sangue” entre os altos ofi-
ciais das Forças Armadas e Policiais que fundamentava a impunidade32,33 e se 
estendia na coordenação repressiva na América Latina, no Plano Condor34. 

 O Informe contém um corpus provatório irrefutável que impulsionará o 
Julgamento às Juntas em 1985, constituindo uma forma de reconhecimento das 
vítimas como sujeitos de direitos e expressa uma condenação moral do sistema 
de desaparecimento.

Como veículo da memória éorelato hegemônico, canónico35sobre a re-
pressão, as violações dos direitos humanos e o passado de violência política. A 
construção da verdade histórica constitui-se num legado para o futuro e uma 
advertência para as gerações futuras da grande tragédia vivida na Argentina e na 
Região do Condor: Nunca Mais!

27  Quase o 82% tinha entre 16 e 35 anos e o 70% eram homens.
28  30% foram operários e 21% estudantes.
29 Nunca Más. Op. cit., p. 17: O 65% das novas denuncias recebidas pela Comissão proveio destas 
localidades, enquanto nas grandes cidades o 85% das denuncias foram apresentadas logo após os seques-
tros. Em outros casos, como quando tinham desaparecido fora dos seus lugares habituais, havia famílias 
que desconheciam qualquer detalhe. Lugar de desaparição: no domicilio 62%, na via publica 24,6%, no 
lugar de trabalho 7%, no lugar de estudo 6,0%, em dependências militares ou policiais 0,4%. Momento: 
62% à noite, 38% de dia. 
30 Ídem, Gremialistas, pp 375- 390.
31 ESMA, Club Atlético, Campo de Mayo, el Vesubio, La Perla.
32  Ídem., p. 254.
33  Lista parcial de repressores. In  http://argentina.indymedia.org/news/2004/09/224061_com-
ment.php
34  Nunca Más, op. cit., p. 265.
35  CRENZEL, 2008, op. cit.
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 O Informe foi incorporado ao curriculum educativo, difundido mediante 
novas e massivas edições e ressignificado a partir de um novo Prólogo acres-
centado em 2006 pelo governo do ex Presidente Néstor Kirchner aos trinta 
anos do golpe. 

As vítimas

No Informe da CONADEP são tratadas várias categorias de vítimas, 
ilustradas por casos concretos: crianças e gestantes, adolescentes, famílias, defi-
cientes, religiosos, conscritos, jornalistas, sindicalistas, advogados. Dentro dessas 
categorias, outras naquelas contidas como: empregados, profissionais, docentes, 
autônomos, donas de casa, atores, artistas, etc. Ficou revelado que o terrorismo 
de Estado foi muito além dos militantes de organizações denominadas subver-
sivas. 

Aludiremos especialmente a algumas dessas categorias para ressaltar, 
mais adiante, os rumos de alguns desdobramentos das investigações da CON-
ADEP de atual relevância e alta visibilidade. 

a- Crianças desaparecidas e gestantes:As mulheres representam o 30%
dos desaparecidos, 3% delas gestantes. Após seus partos, as crianças eram ar-
rancadas das mães prestes a serem assassinadas, e entregues como “botim de 
guerra” a apropriadores, ou abandonados em orfanatos, hospitais. A CONA-
DEP abriu uma investigação destacada nestes casos, atuando junto à Comissão 
sobre Menores Desaparecidos da Secretaria de Desenvolvimento Humano e a 
Família, com Tribunais de Menores e em parceria com a Unidade de Imunologia 
do Hospital Durand. Dado que até 1984, as Abuelas de Plaza de Mayo já tinham 
conseguido recuperar sem arbitragem jurídica, 25 netos dos 172 registrados 
pela CONADEP como desaparecidos e empreendido o desafio da criação do 
índice de abuelidad36, elas coordenaram dentro da CONADEP a busca e identi-
ficação destas vítimas e imprimiram, por sua vez, um impulso criador ao Equipo 
Argentino de Antropologia Forense,EAAF, 37.Foram relevadas as condições infra-hu-
manas nas quais se produziam os partos; “enfermarias” e hospitais, maiormente 
o da ESMA e de Campo de Mayo e identificados médicos, enfermeiros, parteiros.
Despojados das suas identidades, os “únicos desaparecidos vivos” constituem
uma profunda ferida social que tem balizado um sinuoso caminho de acumula-
ção de lutas. Milhares de famílias38 em luto suspendido, ou ainda buscando.

36  Cf. ABUELAS de PLAZA DE MAYO Las abuelas y la genética. El aporte de la ciencia en la búsque-
da de los chicos desaparecidos. Buenos Aires, 2008. Sobre método imuno-genético para identificação das 
crianças
37 EAAF, Equipe Argentina de Antropologia Forense trabalha pela memória e pelo direito à identi-
dade a traves de exumações, identificação de restos ósseos, devolvendo à sociedade o direito cultural ao 
luto e ao sepultamento dos seus entes queridos.
38 Nunca Más, op. cit. La família como víctima, pp. 332-341.As famílias foram muitas vezes feitas 
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b- Adolescentes:Tiveram uma ativa participação política nas lutas do
movimentoestudantil39 e representam a faixa etária, entre os 13 e 18 anos, mais 
atingida pela ditadura, quase 45%. Desapareceram dos seus lares, da rua, dos 
colégios40 e ainda dos quartéis onde prestavam serviço militar obrigatório41.

c- Jornalistas42:No dia do golpe, 24 de março de 1976, a Junta de Co-
mandantes em Chefe fez pública a repressão com reclusão de até dez anos, por 
quem, por qualquer meio difundisse informações com o propósito de perturbar 
ou desprestigiar a atividade das Forças Armadas, de segurança ou policiais. Atro-
pelava-se a liberdade de pensamento, de expressão e de comunicação tentando 
ocultar os crimes e evitar todo tipo de questionamento público. Este golpe 
atingiu uma ampla gama de intelectuais, artistas e pessoas com inquietude po-
litica e social e ainda empresas privadas como Papel Prensa, subtraída aos seus 
donos sob tortura43 e para os efeitos de controle corporativo da mídia. Foi 
intervinda militarmente a Federación Argentina de Trabajadores de Prensa; expulsos 
credenciados estrangeiros e incendiados inúmeros livros de bibliotecas privadas 
e públicas. Estima-se em cem os jornalistas encarcerados sem processo, desapa-
recidos, e muitos no exílio, representando o 1,6% dos desaparecidos44.

Enquanto milhares de jovens e crianças eram desaparecidos, a sociedade 
ficou desinformada e nos primeiros anos grandes jornais consideraram pruden-
te evitar a publicação de “solicitadas” com listas de pessoas procuradas pelos 
seus familiares.

reféns, ameaçadas e violentadas para delatar e assim poder localizar seus membros procurados. Houve 
famílias inteiras desaparecidas, detenções conjuntas, maiores de 55 anos desaparecidos, muitas vezes por 
buscar aos seus próprios filhos.
39 Idem., p.323-331.
40  Adolescentes desaparecidos: deve se acrescentar  parte dos 1,65% da faixa que vai até os 
quinze anos.
41 Ibidem., Conscritos, pp. 360-367. As cento trinta e cinco denuncias, 2,5% dos desaparecidos, 
tem uma significação particular pois além de não ter mais que 18 anos, os conscritos estavam sob a guarda 
da máxima hierarquia da arma que revistavam, sob o seu total e permanente controle. O maior dos para-
doxos eles desaparecerem sob alegação justificatória de “deserção” ou “fuga”. 
42 Ídem, pp. 367-374.
43 Para aumentar o lucro da repressão fraguaram-se e simularam-se transações inexistentes para 
o traspasso de bens através de falsas escrituras de imóveis, documentos, falsos títulos e registros de
automotores, muitas vezes obtidos sob tortura.
44 Casos paradigmáticos o de Haroldo Pedro Conti, conhecido jornalista colaborador da revista 
Crisis, docente, dedicado ao teatro, cinema e literatura, merecedor de vários prêmios e o de Rodolfo Jorge 
Walsh sequestrado na rua no dia 25 de março de 1977, um  dia após ter instrumentado a circulação da 
Carta Abierta a la Junta Militar de Gobierno com motivo do primeiro ano do golpe, na qual denunciava o 
quadro de violações dos direitos humanos e dos prejuízos econômicos que o regime ocasionava. 
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Vítimas das corporações: as cumplicidades civis 45

Os militares não poderiam ter arquitetado e realizado tão macabro 
plano sem a “colaboração” de diversos setores da sociedade civil. Embora o 
Prólogo do Informe caracterize a rede de relações da sociedade civil com a dit-
adura de maneira quase “ingênua”, se evidencia a cumplicidade de autoridades 
eclesiásticas e empresariais que, exceto o Poder Judicial46, não são apresentadas 
institucionalmente. O desdobramento da participação civil só aparecerá clara-
mente a partir de 2003 quando o sistema judicial começará a definir as respons-
abilidades institucionais e seu papel corporativo.

d- Advogados e Judiciário:  A partir do golpe é criado um “poder execu-
tivo-legislativo-constituinte” com faculdades extraordinárias de governo.  Todo 
juiz, para ser designado e confirmado, devia jurar fidelidade às atas e objetivos 
do processo militar. Esse Poder Judicial, que devia se erigir em freio do abso-
lutismo imperante possibilitou que as aberrações jurídicas adquirissem visos de 
legalidade47. A cumplicidade de juízes, fiscais e secretários se deu com: validação 
de informes secretos dos organismos de segurança para justificar a detenção de 
cidadãos por tempo indefinido, rejeição de habeas corpus tornando-o ineficaz, 
branqueio de sequestrados transferindo-os sob à orbita do Poder Executivo. 
Seriamente afetada a assistência jurídica pela prisão, desaparição, morte ou ex-
ílio dos advogados defensores, a reticência e complacência de grande parte do 
judiciário completou o quadro de desamparo dos direitos humanos48.

e- Sindicalistas-operários e Poder Econômico: Outro pilar da ditadura foi
constituído pelos grupos de poder econômico, mentores do novo modelo que, 
junto com alguns dirigentes sindicais, tornaram seus espaços de produção em 
espaços de detenção e tortura. A pista para desvendar esta macabra associação 
foi proporcionada pelas denúncias colhidas pela CONADEP sobre sequestros 
coletivos de trabalhadores nos seus lugares de produção, o 7% sobre o total de 
desaparecidos49. Estima-se que o 30,2% dos desaparecidos denunciados perante 
a CONADEP eram sindicalistas-operários e o 17,9% empregados (do 21% que 
representam os estudantes, um terço deles, eram trabalhadores)50. O plano de 
sequestro e torturas tinha o objetivo de desfazer a atividade sindical, reduzir 

45  MARIASCH., op. cit., p. 92.
46  Nunca Más, op. cit . El Poder Judicial durante el periodo en que se consumó la Desaparición 
Forzada de Personas. Pp. 391- 400.
47  Da mesma forma como aconteceu na Alemanha nazista.  Cf.  MULLER, Ingo. Los juristas del hor-
ror. La “justicia” de Hitler: El pasado que Alemania no puede dejar atrás. Trad. Carlos Armando Figueredo. 
Caracas, 2006.
48  Íbidem, pp. 416-424.
49  Ídem. , p. 29.
50 Paradigmáticos de cumplicidade patronal-militar são os casos de empresas como a Mercedes 
Benz Argentina, Ledesma na província de Jujuy, a empresa Acindar de capitais nacionais, que abrigou o 
Ministro de Economia Martínez de Hoz, Astarsa, Dalmine Siderca, a Ford Motor Company, Techint, Molinos 
Rio de la Plata, Loma Negra, etc.
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pessoal e custos, acelerar as linhas de produção até a exploração absoluta dos 
trabalhadores. Da mesma forma, escolas, universidades, hospitais, proporciona-
ram listas de pessoal, de “suspeitos” e “subversivos”, que facilitaram a atividade 
dos “grupos de tarefas”. Num sentido, a sociedade argentina de forte tradição 
em práticas autoritárias51, serviu de apoio para a política de terrorismo estatal. 
Nem todos foram tão inocentes.

Também no meio laboral agrário, inclusive prévio ao golpe de 24 de 
março de 1976,  produziram-se numerosos desaparecimentos de trabalhadores 
assalariados e pequenos produtores, muitos pertencentes às Ligas Agrárias52. 

Fica claro que o terrorismo de Estado não foi apenas um empreendi-
mento militar, mas um fenômeno político, econômico e social, o que da por 
terra com a “teoria dos dois demônios”.

f- Religiosos e Igreja: Para a época do golpe de 1976 existia na Argentina
e na América Latina uma Igreja partida, uma parte comprometida nas lutas de 
libertação e outra comprometida com as ditaduras. Monsenhor Tortolo, à frente 
da Conferência Episcopal, e Monsenhor Bonamín, Vigário castrense, anunciaram 
e legitimaram o golpe militar, a prática do terrorismo de Estado e do desapa-
recimento de pessoas através do componente teológico. Embora sua participa-
ção na repressão não fora apresentada pela CONADEP em forma institucio-
nal, denuncia grande quantidade de bispos e da estrutura de capelães militares, 
que não somente conheciam tudo o que sucedia como também, visitavam os 
CCDs, confortavam torturadores e ameaçavam os prisioneiros desaparecidos 
para colaborarem com informação-delação53,54. Eles ainda tiveram a colabora-
ção do Ministério do Interior entre cujas incumbências tinha a de vigiar uns 
trezentos sacerdotes “terceiro-mundistas” fichados. Foram 24 os religiosos lis-
tados mortos55,56e tantos outros militantes católicos laicos integrantes de mo-
vimentos juvenis cristãos, catequistas, etc57, 0,3% do total, vítimas da “cruzada 
evangelizadora”

51  Cf. VEZZETTI, Hugo. Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en Argentina. Buenos 
Aires: Siglo XXI Editores, 2002.
52 Nunca Más, op. cit., p. 383.
53 Nunca Más, op. cit.  Sobre actitudes de algunos membros de la Iglesia, pp. 259- 263.
54 Na lista dos repressores aparecem, dentre outros: Bispo Pío Laghi, Núncio apostólico do Estado 
Vaticano na Argentina, o ex Bispode La Plata, Antonio Plaza, Monsenhor Emilio Graselli, o sacerdote Chris-
tian Von Wernich, o capelão Pelanda López e Monsenhor Adolfo Tórtolo, Vicário das Forças Armadas.
55  Casos paradigmáticos: Monsenhores Angelelli e Ponce de León, assassinados em acidentes 
suspeitos; três sacerdotes e dois seminaristas assassinados na Igreja de San Patrício em 4 de julho de 
1976; as monjas francesas Alice Dumon e Léoni Duquet e os sacerdotes Gabriel Longeville e Carlos de Dios 
Murias, assassinados na Província de La Rioja.
56  MARIASCH, op. cit., pp. 92-93.
57 Nunca Más, op. cit., p. 347.
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Violência de Estado: o vínculo entre o passado e o presente

 a- Violência institucional

 Segundo o Informe do CELS 201558, o tema no qual menos tem se 
avançado na Argentina é o da “violência institucional”, policial e carcerária, onde 
não houve uma adequada reforma estrutural democrática com controles políti-
cos. Em novembro de 2013 o Comitê Contra o Desaparecimento Forçado da 
ONU recomendou ao Estado nacional que promova reformas institucionais 
no seio dos corpos policiais para erradicar a violência e assegurar que os re-
sponsáveis das violações sejam devidamente investigados, julgados e sanciona-
dos. Também a CIDH e o Subcomitê para a Prevenção da Tortura, SPT, deixaram 
constância nos seus informes de denúncias contra agentes penitenciários. O 
autogoverno das estruturas de segurança colide com políticas sociais inclusivas 
e implica um fator de desestabilização. 

 b- O “pacto de sangue” e o Judiciário

 A comunhão entre as Forças Armadas de ontem e de hoje tem um du-
plo discurso que fala de integração à democracia, mas em muitos casos ainda 
defende os genocidas.

 Em março de 2008, montaram-se, no âmbito da Secretaria Geral da 
Marinha, assessorias para os militares processados por crimes de lesa humani-
dade.  Através de denúncia feita pelo Cemida - Centro de Militares por la Democ-
racia, também se identificou que o Exército tinha montado um escritório com a 
mesma função na Dirección de Bienestar.

 Dos 2624 imputados, uns trezentos são civis, dentre os quais existem 
atualmente uns sessenta funcionários judiciais imputados em crimes de lesa hu-
manidade, 20% dos civis investigados, e a Justiça ainda considera que sua partici-
pação não foi “orgânica”. A maioria deles foram juízes da democracia, o qual nos 
confronta com a necessidade de um profundo debate sobre o papel da Justiça 
em democracia59.

 Em quase todos os casos de condenação existem recursos interpostos, 
motivo pelo qual a maioria dos processos não está firme; metade das pessoas 
vinculadas em processos por crimes de lesa humanidade estão em liberdade 
durante o processo. A demora em confirmar as sentenças são responsabilidade 
da Corte Suprema de Justiça, da Câmera de Cassação, e da Procuração Geral 
da Nação, denunciada pelos organismos de direitos humanos como um plano 
deliberado, e até dos informes de peritos do Cuerpo Médico Forense (CMF) ou 
58  CELS. Derechos humanos en Argentina. Informe 2015. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2015. Pp. 
203-204 
59  MARIASCH, op. cit. . 6.5. Oportunidades para a democracia. pp. 201-202.
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de especialistas em saúde mental convocados60.

c- Violência econômica

A ditadura cumpriu com o seu objetivo de abrir as portas para um 
novo modelo econômico, neoliberal, que reconfigurou a sociedade e excluiu 
do sistema milhões de cidadãos, mercantilizando seus direitos fundamentais e 
condenando-os à pobreza.

Apesar do início  das investigações sobre empresas que colaboraram 
com a ditadura e outras que foram arrebatadas sob tortura aos seus donos, a 
produção de conhecimento sobre sua cumplicidade com a ditadura não teve 
correlato penal dos civis empresários envolvidos nem se iniciaram processos 
por cumplicidade sindical. Em 2011 o Judiciário abordou o caso Papel Prensa 
com responsabilidade dos acionistas dos jornais Clarín, La Nación e La Razón 
em delitos de lesa humanidade “com caráter econômico”. Em 2013,algumas cau-
sas tem avançado como foi o caso da Ford e o caso Acindar. Outras causas 
como a de Mercedes Benz, Ledesma, La Veloz del Norte e Jornal Nueva Provin-
cia, Engenho Ledesma, tem gerado uma reivindicação de autocrítica apresentada 
no dia 20 de junho, à Corte Suprema de Justiça, a raiz da preocupação pelas 
travas processais impostas pelos juízes que alentam a impunidade daqueles que 
se beneficiaram com os assassinatos, desaparecimentos e torturas de milhares 
de pessoas, adultos e crianças61. 

A atualização da violência econômica também se expressa em novas 
formas: escravidão, desaparecimentos forçados, redes de prostituição, trabalho 
clandestino, narcotráfico; padrão sistemático de violência exercida especial-
mente sobre homens jovens de bairros pobres; remoções violentas por parte 
de forças estatais; dificuldades de acesso a uma moradia digna; políticas extrativ-
istas e agronegócios; a questão das terras e das culturas dos povos originários. 
Em outra frequência, a discriminação em todas suas formas, o racismo e a xeno-
fobia aumentado pelas novas migrações, e da sua mão, a violência patriarcal do 
modelo autoritário da nossa sociedade que vem gerando aumento significativo 
de violência de gênero, “feminicídios”; violência contra crianças e abusos sexu-
ais.

d- Violência abençoada

60 CELS, op. cit., p. 98. Algumas estatísticas: Ate a data, ditaram-se 134 sentenças que condenaram 
a 553 pessoas e absolveram a outras 52. Outras 55 pessoas foram sobressidas antes do julgamento oral; 
120 foram desvinculadas do processo de julgamento por falta de mérito. Total acumulado ate o presente: 
375 denunciados e 937 processados. Dentre os 56% que estão em prisão preventiva, o 40%%, em total de 
296, se encontra em arresto domiciliário, com problemas como a cessão arbitraria ou irregular da medida 
ou bem, a violação do arresto domiciliário. O 58% (501) esta alojado em unidades penitenciarias, alguns 
esperam sua extradição desde o estrangeiro, em centros de atenção medica ou em dependências das for-
ças de segurança. Desde o inicio dos julgamentos o numero de prófugos oscilou entre 30 e 50, atualmente 
há 49 imputados nessa condição, dois deles condenados em 2013.
61 http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-273163-2015-05-21.html
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Os tribunais ainda não se interessaram especialmente pelos casos de 
colaboração da Igreja com a ditadura, somente nove sacerdotes se encontram 
processados, apenas dois chegaram a julgamento, um foi condenado, o outro 
absolvido. A negação por parte da Igreja católica de sua participação nos crimes 
impossibilita o processamento de membros da hierarquia eclesiástica, que “ape-
nas” promoveram ou ocultaram a comissão de delitos62. Perante a solicitação 
dos organismos e de advogados querelantes, em abril de 2015, o Papa Francisco 
ordenou a abertura dos arquivos da ditadura. Aguardamos.

Embora várias medidas tenham sido tomadas, muitos responsáveis pela 
repressão ilegal continuam exercendo suas profissões, ocupando cargos públi-
cos e de “segurança privada”. Mesmo com a sua capacidade de converter ao 
Estado em referencial regional para a proteção dos direitos humanos, na Argen-
tina ainda resta muito por fazer. 

Considerações sobre o período pós-Comissão da Verdade.

Recomendações 

Com a finalidade de prevenir, reparar e evitar a repetição de violações 
dos direitos humanos e advertir que não se perca de vista a necessidade de uma 
profunda investigação judicial dos fatos denunciados, a CONADEP recomen-
da63:

a) Materializar a justiça: que o Poder Judicial se ocupe de agilizar os
trâmites investigativos e de comprovação das denúncias recebidas da CON-
ADEP, visando à sanção penal dos perpetradores. Fortalecer e adequar os meios 
com que deverá contar a Justiça Civil para a investigação de oficio em relação 
aos direitos humanos.

b) Revogar toda a legislação repressiva que se encontre vigente.

c) Reparar e atender às vitimas: que se ditem as normas necessárias para
que os filhos e/ou familiares dos desaparecidos recebam assistência econômica, 
educacional, social e laboral. 

d) Sancionar normas que tendam a:

1- Declarar crime de lesa humanidade ao desaparecimento forçado.

2- Apoiar o reconhecimento e adesão às organizações nacionais e inter-
nacionais de direitos humanos.
62  CELS, op. cit., p. 120.
63 Nunca Más, op. cit., Recomendaciones, p. 477. Cf. MATTAROLLO, op.cit. pp. 129-144. Além da 
verdade, os outros objetivos fundamentais de uma CdV são abrir o caminho para a Justiça, para a Repara-
ção dos prejuízos causados às vitimas.
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3- Estabelecer o ensino obrigatório da defesa e difusão dos direitos
humanos nos organismos docentes do Estado, civis, militares ou de segurança.

Avaliação sobre a implementação das recomendações da 
Comissão 

É importante “compreender as CdVs como “uma” das medidas de uma 
politica pública mais ampla destinada a resolver o tema dos crimes do passado, 
que coloca os direitos humanos como um elemento vital no processo de demo-
cratização dos regimes precedidos por ditaduras”64. Por tanto, a implementação 
de suas recomendações serão parte de novas políticas públicas que dependerão 
de iniciativas adotadas pelos poderes políticos em diálogo com a sociedade65.

a- Julgamento às Juntas

O processo argentino de justiça por delitos de lesa humanidade é uma 
das chaves de consolidação do Estado de direito e reconhecido no mundo todo 
pelos seus resultados.

Ao assumir a Presidência da Nação, Alfonsín convocou ao Congresso 
em sessões extraordinárias para aprovar, reconhecer e aderir a diversos In-
strumentos Internacionais para Direitos Humanos66, tal como recomendado 
pela CONADEP. Servindo-se do Informe Nunca Más, em 1985 impulsionou o 
julgamento das três primeiras Juntas, causa 13/84, a qual representou um “ato 
instituído de justiça”67, que ao lado da condenação dos militares por um Tribunal 
Cível, constituiu um acontecimento sem precedentes na América Latina68. O 
julgamento às Juntas ajudou a estabelecer a idéia do comportamento criminoso 
do Estado, permitiu a condenação dos principais responsáveis, abriu a possibili-
dade de investigação e condenação militar e, anos depois, de pacificação dentro 
do Exército, com sua consequente subordinação ao poder civil69.
64  VALDÊZ, Patricia. Las comisiones de la verdad. In IIDH, 2001, op. cit., p. 125.
65  MARIASCH, op. cit.. Sobre o processo de produção de direitos e de cogestão de políticas públi-
cas de direitos humanos referidos no presente artigo.
66 Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto São José de Costa Rica), seguidos pelo 
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratos ou Penas 
Cruéis, Inumanos ou Degradantes, o reconhecimento de Competência do Comitê Contra a Tortura, a Con-
venção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, a Convenção Interamerica-
na para Prevenir e Sancionar a Tortura.
67  GÓMEZ, José María. Eclipse de la memória, política Del olvido In: Revista Punto de Vista. XII, n. 36. 
Beatriz Sarlo (dir.). Buenos Aires: Talleres Graficos Litigar, dez 1989. P. 5.
68 Possível graças à reforma da Lei Penal, uma exigência dos organismos, permitiu-se a intervenção 
da Justiça Federal diante da negativa dos militares ao seu processamento.
69 Cf. ACUÑA, Carlos; SMULOVITZ, Catalina. Militares en la transición argentina: del gobierno a 
la subordinación constitucional. In: ACUNA, C. (comp.) La nueva matriz política argentina. Buenos Aires: 
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b- A contramarcha: impunidade em dois atos

Primeiro ato: no ano de 1986, num contexto de oposição dos sindica-
tos à política econômica de Alfonsín, levantes militares, ressurgimento repres-
sivo, ameaças de novos golpes em reação aos Julgamentos das Juntas, levaram 
o governo de Alfonsín a promulgar em 1986 a lei do Punto Final70,duramente
combatida pelos organismos, e em 1987 a lei de Obediencia Debida71, dirigida
aos quadros militares médios e inferiores.  Das leis de “impunidade” ficaram
excluídos os crimes de: apropriação de menores e sua consequente privação e
alteração de identidade, roubo de bens e estupro.

Segundo ato: Se Alfonsín, do Partido Radical, ditou suas leis para os quad-
ros médios e inferiores das Forças Armadas, Menem, do Partido Justicialista, o 
fez para a cúpula, completando o mapa de impunidade com os indultos do 30 
de dezembro de 199072.

A democracia ainda era refém dos militares e a questão dos direitos 
humanos na transição começava a se posicionar “entre a justiça e a política”73.

c- Políticas Públicas em tempos de impunidade. Reparação, memória e
verdade

Com as leis de impunidade, inovou-se em termos de políticas públicas 
dando impulso a um novo método de gestão de ONG’s, Ministério Público e 
Poder Executivo.

Em 1984, asAbuelas conseguiram a criação do Banco Nacional de Dados 
Genéticos, regulamentado em 1989, período no qual foram autoras dos artigos 7, 
8 e 11 da Convenção dos Direitos da Criança referidos ao “direito à identidade” 
e introduziram reformas jurídicas no sistema de adoção74.Além da inclusão das 
Convenções de Direitos Humanos no texto constitucional de 1994, a partir da 
Dirección de Derechos Humanos, promovida à Subsecretaria, deu-se curso a uma 
política progressiva de direitos humanos marcados pela busca da “memória, da 
verdade e da reparação”. Ofereceu-se capacitação nas Convenções ratificadas, 
abriram-se programas de direito popular; contra violência em delegacias, intro-

Nueva Visión, 1995.
70 Sobre o compromisso da União Cívica Radical e do Partido Justicialista com a impunidade, ver: 
http://www.madres.org/asp/contenido.asp?clave=1031 Carta a la dirigencia política.
71 A lei de Obediência era uma velha aspiração de campanha de Alfonsín. Ver para mais detalhes, 
em: http://www.madres.org/asp/contenido.asp?clave=1031.
72  Os indultos do 30 de dezembro de 1990 beneficiaram os carapintadas que tinham se levantado 
para por fim ao julgamento aos repressores, os ex comandantes que levaram à derrota nas Malvinas, os ex 
guerrilheiros e militantes políticos com causas abertas na Justiça imputados sem condena.
73 QUIROGA, Hugo. In: Hugo Quiroga e César Tcach (comp.), op. cit.
74 ABUELAS de PLAZA de MAYO, 2007, p. 18 e ao longo do livro. Cf. http://74.125.45.132/search?-
q=cache:R5OhMZY4mu0J:www.cps.org.ar/primer_informe/htm/doc/primera_parte.PDF+comision+dere-
chos+humanos+onu+abuelas+plaza+mayo&hl=es&ct=clnk&cd=11&gl=ar
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duziram-se os direitos humanos nos currículos escolares de nível primário e 
secundário.  Duplicaram-se as informações da CONADEP e foram encontrados 
19.000 habeas corpus no Ministério do Interior, todos rejeitados. Conseguiu-se 
beneficiar com as normas reparatórias brasileiras a cinco militantes desapare-
cidos. Fotocopiaram-se arquivos de outros países, os “arquivos do terror” do 
Paraguai, Bolívia e Peru, e deu-se início ao projeto de digitalização da documen-
tação, além de ter atravessado o projeto do Mercosul pela proposta de tratar o 
Plano Condor75. A partir de 1992, continuando com a investigação inclusive pre-
via à iniciada junto à CONADEP, asAbuelas impulsionaram a busca das crianças 
desaparecidas em cumprimento do compromisso assumido pelo Estado Na-
cional no que concerne ao direito à identidade. Em 1995, por Decreto 403/95 
regulamentava-se a Lei de Ausência por Desaparecimento Forçado e em 1998 
o Ministério do Interior criou a CONADI - Comisión Nacional por el Derecho a 
La Identidad76,77.

 d- Brechas jurídicas

 As leis de impunidade somadas à alteração do conceito de “soberania”78, 
abriram algumas brechas para os organismos querelantes, das quais cartografa-
mos duas: 

 1- Recurso a instâncias penais internacionais: Tribunais Penais Interna-
cionais79 e à “justiça sem fronteiras” em tribunais de outros países; havendo 
participado, também, dos debates e processos que conduziram à  tipificação 
do crime de Desaparição Forçada de Pessoas, a sua inclusão na ordem jurídica 
interna, e dos relativos à “genocídio”.

 2-  Conhecer a verdade nos tribunais locais:

  - Os Julgamentos pela Verdade 

 Em 1998, devido a ações que tinham sido indeferidas pela Corte Supre-
ma de Justiça, a CIDH sentenciou o Estado argentino a reabrir os processos 
com o único objetivo de determinar a “verdade histórica e o destino final dos 

75  Entrevista a Alicia Pierini, 2009.
76  A configuração da CONADI compreende dois representantes do Ministério Público, um da Pro-
curadoria Geral da Nação, um da Defensoria Geral da Nação, dois representantes da Asociación Abuelas 
de Plaza de Mayo e dois representantes do Poder Executivo Nacional, presidida pelo Sub-secretário de 
Direitos Humanos e Sociais.
77 O CONADI tem autoridade para requerer colaboração e assessoramento ao Banco Nacional de 
Dados Genéticos e solicitar a realização de perícias genéticas Cf. http://conadi.jus.gov.ar/home_fl.html.
78  O “régime de universalidade normativa internacional”  estabelece que os crimes contra a hu-
manidade, a defensa da vida e a questão dos direitos humanos sejam assuntos das relações internaciona-
is. Cf. DONNELLY, Jack. International Human Rights. 3rd edition. Colorado: Westview Press, 2007.
79 Para ampliar o tema dos julgamentos por crimes contra a humanidade, Cf. GARAPON, Antoine. 
Des crimes qu’on ne peut ni punir ni pardonner. Pour une Justice Internationale. Paris: Odile Jacob, 2002; 
OSIEL, Mark. Juger les crimes de masse. La mémoire collective et le droit. Préface d’Antoine Garapon, 
1997; TERNON, Yves. L’Etat criminel. Les Génocides au XX siècle.Paris: Seuil, 1995.
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desaparecidos”80. Desde o final do governo Menem, o “direito à verdade” foi 
uma via alternativa que reabriu dentro da Argentina a instância de intervenção 
judicial na: indagação sobre o destino dos desaparecidos, no estabelecimen-
to dos responsáveis pelos crimes e no marco dos processos por apropriação 
de menores81.Uma vez que a indagação da verdade e sua revelação é o cerne 
da obrigação do Estado nos processos por Desaparição Forçada82, o “direito 
à verdade” se posicionou como um direito “emergente”. O direito a “saber,” 
se delineia como um direito coletivo, de reparação, de integridade psíquica e 
moral, como memória, direito de luto e direito à justiça.Tal como a CONADEP, 
os “julgamentos pela verdade” não possuem per se o poder de condenação, 
mas a partir das testemunhas colhidas permitiram que fossem reconstruídas 
numerosas histórias de horror, de onde surgiram causas penais nas quais estão 
implicados muitos repressores. O primeiro desses julgamentos foi impulsiona-
do pelos organismos históricos83, com apresentação de denúncia pela APDH-La 
Plata em abril de 199884, seguida por outros em Cámaras Federales de Apelación 
de diferentes cidades85. Nesse contexto, H.I.J.O.S. facilitou orastreamento da 
verdade histórica ao revelar os “nomes de guerra” dos pais desaparecidos, o 
qual significou o reconhecimento público da sua militância política. Essas reve-
lações permitiram estabelecer ligações, identificar redes de desaparecidos, seus 
assassinos e seus destinos86. A possibilidade de relatar publicamente a militância 
política dos desaparecidos foi, também, uma forma de quebrar o poder “desa-
parecedor”87, despolitizador e ditatorial.

- O Roubo de bebês

Aproveitando sua exceção das leis de impunidade, em dezembro de 
1996, asAbuelas deram início ao processo penal no qual se investiga o desapa-
recimento de 194 crianças88. A partir da identificação dos “netos recuperados”, 

80  CELS, Informe Anual. Derechos Humanos en Argentina. Buenos Aires: Eudeba, 2000.
81  Um tribunal argentino reconhece os Convênios Internacionais de Direitos Humanos e Direito à 
Verdade, outubro de 1997, disponível em: http://www.derechos.org/nizkor/press/arg6.html.
82  MÉNDEZ, 2004, op. cit., p. 526.
83 Declaração de Hebe Bonafini, 28 de fevereiro de 2008, disponível em: http://www.madres.org/
asp/contenido.asp?clave=2947. Salvo as Madres de Hebe Bonafini num gesto político de repúdio à justiça 
viciada, um posicionamento já adotado perante CONADEP e os Julgamentos às Juntas.
84  Apresentação de denúncia da APDH-La Plata à Cámara Federal de Apelaciones, em 1o. de abril 
de 1998 para investigação da verdade. Ver em http://www.apdhlaplata.org.ar/juridica/juridicaa1.htm
85 Esses processos envolviam executivos e cumplices da repressão que trabalhavam em empresas 
como Ford e Mercedes Benz. Nesse contexto, foram reabertos os casos das monjas francesas Alice Do-
mont e Leonnie Duquet, bem como os de Monica Mignone, Rodolfo Walsh e Alejandra Lapaco. 
86  Entrevista coletiva a advogadas e antropólogas da equipe da Dirección de Promoción de De-
rechos Humanos da Secretaria de Derechos Humanos de la Província de Buenos Aires, novembro 
de 2007;  Equipe Argentina de Antropologia Forense, EAAF. Entrevista a Maco Somigliana.
87  Cf. CALVEIRO, Pilar. Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina. Buenos 
Aires: Colihue, 2006. Sobre o conceito de “poder desaparecedor”.
88  Abuelas: Los niños desaparecidos y la justicia. Algunos fallos y resoluciones. Tomo III, s/d: op. 
cit.
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foram processados alguns repressores, médicos e apropriadores, por delitos de 
subtração de menores, falsificação de documentos e supressão de identidade, 
com a recomendação dasAbuelas e do CELS de que fossem considerados crimes 
de lesa humanidade89.

 e- O retorno dos tribunais

 A revitalização da Justiça plena aconteceu no marco do governo do 
ex Presidente Néstor Kirchner iniciado em 2003, quem promoveu a políti-
ca de direitos humanos a nível oficial, apoiada num processo de confronto e 
diálogo com os organismos de direitos humanos. Além de medidas simbólicas 
como retirar o retrato de Videla da galeria do Colégio Militar e a expulsão 
dos militares do prédio da ESMA, o governo procedeu à assinatura e ratifi-
cação de um número considerável de instrumentos internacionais em matéria 
de direitos humanos. Anulou em caráter imediato os decretos que impediam 
as extradições, reformou a cúpula das Forças Armadas e a Corte Suprema com 
a auto-limitação de suas atribuições. Anulou as leis de Punto final y Obediência 
debida, em agosto de 2003 e declarou sua inconstitucionalidade em junho de 
2005, seguida em julho de 2007, pela declaração de inconstitucionalidade dos 
indultos menemistas. Uma vez anuladas as leis de impunidade e atendendo às 
recomendações da CONADEP, o Estado argentino assumiu diante da comuni-
dade internacional o compromisso de julgar seus genocidas, incluídos aqueles já 
julgados e condenados no exterior. Em abril de 2011, a Câmera de Deputados 
aprovou a tipificação no Código Penal da figura de Desaparecimento Forçado 
de Pessoas como delito de lesa humanidade “imprescritível”.  Em maio de 2011 
declarou, por unanimidade, “política de Estado” os julgamentos por crimes de 
lesa humanidade, um verdadeiro compromisso de toda a classe política para o 
Nunca Mais, a partir do qual a Procuração Geral da Nação observa a consoli-
dação do processo de julgamentos em quase todo o país.

 Houve avanços na questão da fragmentação dos casos julgados, concen-
trando as ações judicias por CCD, o qual gera demora por existir causas con-
exas que devem convergir para dar início ao julgamento. Em consonância com 
os alcances da repressão revelados, debates jurídicostêm conduzido a contex-
tualizar os “delitos de lesa humanidade no âmbito de um genocídio”90,91. Incor-
poraram-se, com grande resistência dos juízes, os “delitos contra a integridade 
sexual”; em 2010 foi a primeira condenação por “violação sexual agravada”, 
entendido como delito autônomo e diverso da tortura.

89  MARIASCH, op. cit., pp. 163-164.
90 Cf. LEMKIN, Raphael. Axis Rule in Occupied Europe, Washington: Carnegie Endowment for Inter-
national Peace, 1944.
91  Cf. FEIERSTEIN, Daniel. El genocídio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia 
argentina.Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007. Pp. 33, 40, 44. REZSES, Eduardo. La figura del 
genocidio y el caso argentino in Aportes jurídicos para el análisis y juzgamiento del genocidio en Argentina. 
Secretaria de Derechos Humanos. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 2007. 
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Ampliou-se temporalmente o alcance das investigações: causa a Massa-
cre de Trelew (22 agosto de 1972), a Triple A (1973-1976) e a CNU (1968-1975), 
e em 2013 ampliou-se territorialmente iniciando-se o julgamento oral e público 
pelo Plano Condor, na qual se investiga a coordenação repressiva das Forças 
Armadas, os serviços de Inteligência e a colaboração  dos corpos diplomáticos 
das ditaduras da Região. 

Revogaram-se leis da ditadura:em outubro de 2009 regularizaram-se os 
Serviços de Comunicação Audiovisual a través da sanção e promulgação da Lei 
26.522 que revogaa Lei da ditadura. Após feroz batalha judicial, em fevereiro 
de 2014 declarou-se sua constitucionalidade, embora mantenha-se em disputa 
judicial a implementação da Lei em relação a grupos concentrados da mídia. 
Em 2010 regulamentou-se a Lei de Migrações 25.871, promulgada em 2004 e 
reconhecida como modelo a nível regional e internacional, pois deixa de con-
siderar a migração uma questão de segurança nacional e de soberania, como foi 
em ditadura, para reconhecê-la como um direito humano. Em 2010 promulga-se 
e em 2013 regulamenta-se a Lei de Saúde Mental, 26.657, que também acaba 
com a arbitrariedade dos encerramentos. Em março de 2015 promulga-se a 
reformada Lei de Inteligência 27.126 com a substituição da SIDE pela Agencia 
Federal de Inteligência.

Enquanto as Abuelas de Plaza de Mayo encontraram ao neto número 
116!

f- Por uma cultura do Nunca Mais

A criação da Secretaria de Derechos Humanos de la Nación no âmbito do 
hoje Ministério de Justicia y Derechos Humanosjunto às Comissões de Memória 
e aos organismos de direitos humanos92, amplificou a formulação de políticas 
públicas para uma cultura de direitos humanos. A área de Memória, Verdad y 
Justicia além de participar dos julgamentos como querelante, realiza acompan-
hamento psicológico e proteção a testemunhas, impulsiona e coordena políticas 
públicas de direitos humanos e programas de proteção e promoção de direitos 
humanos,políticas reparatórias indenizatórias, representa ao Estado perante or-
ganismos internacionais contribuindo ao desenvolvimento progressivo do Di-
reito Internacional dos Direitos Humanos. No seu âmbito o Archivo Nacional de 
la Memória, ANM, centraliza o arquivo REDEFA–Registro de Fallecidos y Desapare-
cidos, os arquivos da CONADEP e os produzidos pelas leis reparatórias, modelo 
para os criados arquivos provinciais. Acopla novos arquivos da ditadura que 
vão sendo desclassificados ou “aparecendo”93 e mantém acordos com outros 
arquivos, ministérios, países, para a busca, depósito e salvaguarda de material de 
informação. Desenvolve políticas de “sítios de memória”, museus de memória, 
92  Sobre programas do governo em direitos humanos, ver http://www.derhuman.jus.gov.ar.
93 Em setembro de 2014 o Estado argentino entregou à CIDH duzentas atas da ditadura achadas 
em sede da Força Aérea Argentina, com conteúdos das reuniões das juntas, do plano de extermínio e de 
silencio e do plano econômico projetado ate o ano 2000. 
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“identificação e recuperação” de CCDs, Dentro da sua órbita, o Centro Cul-
tural Haroldo Conti propõe uma construção criativa e abrangente da memória. 

Conclusões

 A CONADEP implicou o reconhecimento oficial da verdade com a con-
sequente responsabilidade política e moral do Estado.Significou um hiato insti-
tucional fundante de uma sucessão de políticas públicas implementadas desde 
o fim do regime ditatorial à atualidade, com a participação e em cogestão com 
a sociedade civil, “contra a impunidade” e “pela construção de uma cultura do 
Nunca Mais”.





Justiça de Transição e as Comissões da 

Verdade na América Latina: 

Funcionamento, Resultados e Cumprimento das 
Recomendações

Caroline Proner1

 Manuel Gándara Carballido2

Introdução

Nas últimas três décadas, as sociedades latino-americanas 
vêm enfrentando as permanências autoritárias como legado de re-
gimes ditatoriais e o fazem por meio de mecanismos diversos, no 
esforço de resgatar a memória e a verdade ocultada pelos relatos 
oficiosos, endossados por setores da sociedade e por instituições. 
Essas lutas, de modo geral, vêm alcançando resultados em aspectos 
fundamentais. Entre os principais é possível destacar a superação da 
ideia de reconciliação e esquecimento pactuados por leis de anistia, 
conhecidas como “leis de caducidade ou esquecimento” ou “obe-
diência devida”, lutas em andamento e que não têm data para ter-
minar.

Muito se pode dizer a respeito do quanto ainda precisa ser 
feito, entendendo a justiça de transição como processos dinâmi-
cos que envolvem técnicas e abordagens para enfrentar o legado 
de violência do passado, estratégias em permanente disputa, mas 
é importante não deixar de reconhecer os avanços que, por mais 
1 Professora de Direito Internacional da UFRJ - DGEI-FND. Doutora em Direito In-
ternacional pela Universidade Pablo de Olavide, Sevilha (2005), Co-Diretora do Programa 
Máster Oficial Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo - Universidade Pablo de 
Olavide/ Univesidad Internacional da Andaluzia – Espanha. Diretora para América Latina 
do Instituto Joaquín Herrera Flores. Conselheira da Comissão Nacional da Anistia – Bra-
sil; Membro do Tribunal Internacional para Justiça Restaurativa de El Salvador; concluiu 
estudos de Pós-Doutorado na École de Hautes Études de Paris. É autora de artigos e livros 
sobre temas de direitos humanos, direitos fundamentais, direito internacional e justiça de 
transição.
2 Doutor em direitos humanos, Professor do Programa Master Oficial Derechos 
Humanos, Interculturalidad y Desarrollo - Universidade Pablo de Olavide, Consultor con-
tratado pelo Instituto de Políticas Públicas e Direitos Humanos do Mercosul (IPPDH) para 
temas de formulação de políticas públicas e de formação em direitos humanos.
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incompletos ou imperfeitos, devem ser valorizados em perspectiva. As Comis-
sões da Verdade, especialmente quando conduzidas por processos oficiais in-
dependentes, são parte dessas conquistas, que ajudam a marcar o avanço pela 
construção de sociedades mais democráticas.

Também nos casos latino-americanos as Comissões da Verdade surgi-
ram por pressão social e pelo clamor de associações de vítimas e familiares, 
esforço que produziu sensibilização e capacidade de mobilização suficiente para 
fazer ecoar a reivindicação para se conhecer as causas da violência, identificar 
os elementos do conflito, investigar os fatos, reconhecer os crimes mais graves 
cometidos e atribuir responsabilidades.

As Comissões também surgem pela constatação da debilidade ou ine-
ficiência do Estado, especificamente considerando os casos de omissão ou re-
sistência do poder judiciário em cumprir com seu papel nas democracias, es-
pecificamente o papel de investigar e sancionar as violações do passado. Essa 
resistência do poder judiciário, que atuou como apêndice do autoritarismo du-
rante as ditaduras, segue existindo na maior parte dos processos transicionais 
mesmo após a atuação das Comissões da Verdade.

Quando as Comissões da Verdade assumem a institucionalidade estatal 
e, na melhor hipótese, instituída por intermédio de projeto de lei que define 
objetivos, prazo de funcionamento, competência e mandato, a legitimidade dos 
resultados alcançados e recomendações finais está conectada com o sentido 
de responsabilidade do próprio Estado em olhar para o passado, reconhecer 
os atos, erros e crimes cometidos por agentes contra a própria sociedade e, 
a partir daí, oferecer respostas reparadoras e de justiça. Costuma-se entender 
que o relatório final de uma Comissão Nacional da Verdade é, per si, uma forma 
de reparação, pois configura o momento no qual o Estado reconhece os abusos 
e os efeitos da violência que provocou. Por consequência, a oficialização de Co-
missões da Verdade de modo que possam funcionar com autonomia é também 
fundamental para o êxito do cumprimento das recomendações que venham a 
pronunciar.

Isso não retira o sentido de disputa, presente nos processos transicio-
nais, que se manifesta de modo muito evidente no momento de criação e duran-
te a atuação de uma Comissão da Verdade. Os grupos de pressão, reacionários 
ao potencial de avanço, estão atentos aos aspectos de composição e funciona-
mento das comissões com a esperança de frustrá-la pelo procedimento. Nesse 
sentido, as comissões são o resultado de um acerto possível naquele momento 
histórico entre os que resistem e os que insistem na luta pela verdade, memória 
e justiça, acordo este que definirá a extensão da competência e de poder, os 
nomes que farão parte do colegiado e da equipe de apoio, o financiamento, a 
estrutura etc. Esse acordo possível pode afetar significativamente o resultado 
final dos trabalhos e não é incomum o sentimento de frustração dos grupos 
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defensores de direitos humanos no momento da composição e definição das 
competências e os limites de atuação. Porém, é durante o funcionamento e 
principalmente no momento do cumprimento das recomendações que o grau 
de compromisso efetivo do Estado poderá ser avaliado, exigindo mais uma vez 
a mobilização da sociedade. 

Novamente vale reconhecer o sentido de disputa e a capacidade de mo-
bilização dos atores e grupos para que as Comissões e seus membros se saibam 
no papel de representantes de uma sociedade na sua totalidade, para que com-
preendam que o trabalho não se esgota nelas próprias nem no relatório final, 
mas que significa a totalidade das verdades, memórias e lutas daquele período, 
aquilo que for possível compilar, revisar, (re)conhecer, dadas as circunstâncias 
de espaço e tempo e tudo que surgirá em consequência da oficialização dessas 
verdades recompiladas. Portanto, é preciso reconhecer sempre que as Comis-
sões funcionam sob pressão, já que a sociedade civil está permanentemente 
avaliando o andamento dos trabalhos, os avanços e os pontos nos quais ainda 
há resistência por parte do Estado e de setores da sociedade.

A seguir revisaremos a formação e o funcionamento de algumas Co-
missões da Verdade que tiveram seus trabalhos concluídos. Trataremos espe-
cialmente de alguns aspectos da Comisión Nacional Argentina para la Investigación 
sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), da Comisión Nacional de Verdad y 
Reconciliación do Chile, da Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, tam-
bém do Chile, da Comisión de la Verdad de El Salvador, da Comisión de la Verdad 
y Reconciliación de Perú e uma menção à Comisión Investigadora de la muerte de 
los periodistas en Uchuraccay, também do Peru. Por fim, nosso principal objetivo, 
trataremos da Comissão Nacional da Verdade do Brasil.

I. ALGUMAS COMISSÕES DA VERDADE NA AMÉRICA LATINA E AS-
PECTOS SOBRE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES3

1.1 Comissões da Verdade na Argentina

Entre as Comissões da Verdade consideradas como das mais exitosas 
está a Comisión Nacional Argentina para la Investigación sobre la Desaparición de 
Personas, (Comisión Nacional sobre la Desaparición Forzada- CONADEP) criada 
pelo presidente Raúl Alfonsín e competente para investigar as violações aos 
direitos humanos ocorridas entre 1976 e 1983 que produziram o saldo de mais 
de 30.000 mortos e desaparecidos (Decreto Lei de criação: D.L. 187/83 de 15 

3  Cfr. El documento presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Derecho a 
la Verdad en América. Washington, 2014.
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de dezembro de 1983. Período de investigação: 9 meses). 

O Informe final da Comissão da Verdade argentina, com o título: “Nunca 
Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas”, resultou 
em um documento com mais de 50.000 páginas onde se reconheceu o desapa-
recimento de 8.960 pessoas (processos devidamente documentados e compro-
vados), dando ciência da existência de 340 centros clandestinos de detenção e 
eliminação de pessoas, bem como a identificação de técnicas inéditas de tortura. 
O relatório também reconheceu o modus operandi, os planos de ação como o 
“Pacto de Sangre” adotado pelas Forças Armadas e Policiais, os crimes econô-
micos da ditadura e nomeou a lista de 1.351 repressores entre médicos, juízes, 
jornalistas, empresários, bispos e sacerdotes católicos que colaboraram com os 
militares na guerra suja.

A CONADEP apresentou várias recomendações aos distintos poderes 
do Estado “com a finalidade de prevenir, reparar e evitar a repetição das con-
culcações aos direitos humanos”. Entre as propostas incluiu a “continuação das 
investigações pela via judicial; a entrega de assistência econômica; a instituição 
de bolsas de estudo e de trabalho aos familiares das pessoas desaparecidas; a 
aprovação de normas legais que declarem o desaparecimento forçado de pes-
soas como crime de lesa humanidade; a instituição do ensino obrigatório de di-
reitos humanos nos centros educativos do Estado, tanto civis como militares e 
policiais; também o apoio aos organismos de direitos humanos e a derrogatória 
de toda a legislação repressiva existente no país”. Muitas das recomendações 
ainda estão pendentes de cumprimento, mas a parte relativa aos juízos marcou 
a característica do modelo de justiça de transição argentino.

Quanto ao estado atual de cumprimento das recomendações, é possível 
verificar o andamento de diversas iniciativas estatais dirigidas a favorecer a refle-
xão e a construção da memória sobre as violações de direitos humanos ocorri-
das no passado, iniciativas que também pretendem oferecer a devida reparação 
às vítimas. Entre estas respostas destacam-se diversos tipos de reconhecimento 
de responsabilidade, com os correspondentes pedidos de desculpas públicas 
por parte do Estado. Junto a estes atos de reconhecimento formal, também 
ocorrem outras ações implementadas como parte de uma política pública de 
transição, como a construção de museus e memoriais, arquivos e monumentos 
para favorecer a memória e a pressão para o “nunca mais”. 

Como exemplo, o edifício que serviu à Escuela de Mecánica de la Armada 
(ESMA), local frequentemente usado para a prática de torturas e assassinatos e 
que desde março de 2004 passou a abrigar o Espacio Memoria y Derechos Huma-
nos. No mesmo sentido, no dia 7 de novembro de 2007 foi inaugurado o Parque 
de la Memoria – Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado4. Também como 

4 Informação disponível em: http://www.argentina.gob.ar/informacion/26-derechos-humanos.
php.
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parte das ações oficiais desenvolvidas, no mês de dezembro de 2002 a Comisión 
Provincial por la Memoria en La Plata funda o que se conhece como Museo de Arte 
y Memoria que responde à missão de servir como espaço de reflexão sobre o 
autoritarismo e a necessidade de fortalecimento da democracia5. Em setembro 
de 2014, com o propósito de cumprir com os compromissos assumidos como 
parte da agenda de transição à democracia, o Estado da Argentina entregou à 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos as atas que resumem os con-
teúdos das reuniões das Juntas Militares que governaram o país desde o golpe 
de estado em 24 de março de 1976 até 1983.6

1.2 Comissões da Verdade no Chile

Logo no primeiro governo que sucedeu Augusto Pinochet, o Presiden-
te Patricio Aylwin criou,em 1990,a Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación 
(Decreto Supremo No. 355 de 24 de abril de 1990). O objetivo da Comissão, 
com duração de nove meses, foi o de “contribuir para o esclarecimento global 
da verdade sobre as mais graves violações aos direitos humanos cometidas nos 
últimos anos com o fim de colaborar com a reconciliação de todos os chilenos”. 
A Comissão teve como escopo temporal as mortes e desaparecimentos ocor-
ridos entre 11 de setembro de 1973 e 11 de março de 1990 dentro do país ou 
no exterior. O informe final, conhecido como Informe Rettig, foi entregue no ano 
de 1991.7

Os trabalhos obtiveram o apoio de mais de 60 pessoas de diversos or-
ganismos nacionais e internacionais de direitos humanos. A Comissão recebeu 
mais de 3.400 familiares de desaparecidos e mortos e consultou os arquivos de 
mais de 100 organizações de direitos humanos, instituições acadêmicas, políti-
cas e religiosas. As investigações mobilizaram sedes de governo e intendências 
provinciais em todo o país, bem como embaixadas e consulados chilenos no 
exterior que foram utilizados para receber denúncias de desaparecidos. Muitos 
estudantes também auxiliaram vítimas e familiares no processamento dos recla-
mes e no tratamento psicológico às vítimas. 

A Comissão chilena contou com a cooperação das Forças Armadas e 
Policiais que responderam minimamente às convocações e interrogatórios. A 
responsabilidade de partidos políticos também foi investigada, assim como das 
igrejas cristãs, dos meios de comunicação, das associações profissionais e agre-
miações.

5 Informação disponível em: http://www.comisionporlamemoria.org/museodearteymemoria/el-
museo.html.
6 CIDH, Comunicado de prensa 99/14, Argentina entrega a CIDH actas de la dictadura militar, 17 
de septiembre de 2014. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/099.asp
7 Informação disponível em: http://www.ddhh.gov.cl/ddhh_rettig.html.
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O relatório final foi composto de volume sobre relação das violações 
aos direitos humanos, apoiadas no direito internacional humanitário e na legis-
lação internacional sobre direitos humanos, bem como nas recomendações para 
reparação de danos e um volume final sobre “vítimas” contendo uma resenha 
bibliográfica de 2.279 pessoas com morte ou desaparecimento comprovado e 
132 mandantes ou membros da força de ordem que deram causa às violações 
de direitos humanos.

Após as minuciosas investigações sobre desaparecidos e mortos pelas 
forças armadas chilenas, a Comissão recomendou a reparação pública da dig-
nidade das vítimas e diversas medidas dedicadas ao bem-estar social, pensão 
única de reparação, atenção especializada em saúde, educação, habitação, anistia 
de certas dívidas e exceção de obrigatoriedade de serviço militar aos filhos das 
vítimas. A Comissão também recomendou questões jurídicas e administrativas 
como a declaração de morte de pessoas detidas/desaparecidas, a adequação 
do ordenamento nacional ao direito internacional dos direitos humanos e a 
ratificação de tratados de direitos humanos. Quanto à reforma das instituições, 
recomendou mudanças no poder judiciário e nas Forças Armadas, bem como a 
continuidade das investigações sobre mortos e desaparecidos. 

Em janeiro de 1992 o governo chileno criou, mediante lei, a Corporación 
Nacional de Reparación y Reconciliación, organismo responsável pelo seguimen-
to e cumprimento das recomendações especialmente dedicadas às reparações 
materiais dos danos causados pela ditadura. 

No caso chileno, é importante identificar o trabalho realizado pela Co-
misión Nacional sobre Prisión Política y Tortura criada mediante Decreto, em 11 de 
novembro de 2013 com o objetivo de determinar “quienessonlas personas que 
sufrieronprivación de libertad y tortura por razones políticas y por actos de 
agentes de Estado o por personas a suservicio, em el período comprendido en-
tre el 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1990” (artigo 1 do Decreto 
Supremo 1040, de 2003). Esta Comissão apresentou seu informe final no ano de 
2004, que ficou conhecido como Informe Valech.8

Em resposta à determinação de implementar diversas iniciativas de po-
lítica de transição que considerem as exigências de verdade e memória, em 
janeiro de 2010 foi inaugurado no Chile o Museo de la Memoria, iniciativa que 
foi bem considerada pela CIDH pelo potencial de aporte como mecanismo 
de prevenção e não repetição, por meio da recuperação da memória histórica 
das graves e sistemáticas violações aos direitos humanos ocorridas neste país.9 
Além disso, o Programa de Derechos Humanos de Chile incentivou a construção 
e manutenção de 39 memoriais constituídos como propósito de manter viva a 

8 Informação disponível em: http://www.indh.cl/informacion-comision-valech.
9 CIDH, Comunicado de Prensa 1/10, Inauguración del Museo de la Memoria en Chile, 11 de enero 
de 2010. Disponível em: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2010/1-10sp.htm. 
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memória das vítimas.10

1.3 Comissão da Verdade em El Salvador

 A Comissão da Verdade de El Salvador surgiu como resultado dos Acor-
dos de Paz de El Salvador, negociados durante mais de três anos (1989-1992), 
entre o movimento guerrilheiro Frente Farabúndo Martí para la Liberación Nacio-
nal e o governo, acordo levado adiante sob os auspícios das Nações Unidas e 
com a colaboração de diversos países (Colômbia, México, Espanha e Venezuela) 
culminando com o chamado Acordo de Paz de Chapultepec, firmado no México 
em 16 de janeiro de 1992.

 A Comissão salvadorenha nasce por vontade manifesta entre as partes, 
nos acordos de paz, assim como a definição de suas funções e faculdades para 
a “superación de la impunidad” (artículo 5 del Acuerdo de Paz de Chapultepec) de 
uma guerra civil que levou a vida de mais de 80.000 pessoas, produziu a cifra 
de 8 mil desaparecidos e mais de 1,5 milhões de pessoas que foram forçadas a 
emigrar. De acordo com as disposições constitutivas, “A Comissão terá a seu 
cargo a investigação de graves fatos de violência ocorridos desde 1980 cujas 
marcas sobre a sociedade reclamam com maior urgência o conhecimento pú-
blico da verdade” e também restou definida a possibilidade de elaboração de 
recomendações de ordem legal, política ou administrativa destinada a prevenir 
a repetição dos fatos de violência, bem como iniciativas para favorecer a recon-
ciliação nacional. 

 Diferentemente de outras Comissões, em El Salvador os trabalhos par-
tiram da investigação de fatos graves e flagrantes cometidos por ambos os lados 
do conflito, tanto a violência exercida pelos agentes do Estado contra oposi-
tores políticos quanto a violência do FMLN contra opositores. É importante 
registrar que o Acordo de Chapultepec instou a Comissão a ter atenção especial 
ao tema da “impunidade”, já que os oficiais das Forças Armadas nunca foram 
investigados nem punidos e continuam livres e circulando entre a população, 
não raro exercendo cargos de mando ou cargos públicos (violando uma das 
cláusulas mais significativas do acordo). Da mesma forma, a tipicidade do caso 
salvadorenho fez com que a Comissão levasse em conta a observância do direi-
to internacional humanitário tanto para atos do Governo como para os atos da 
FMLN, estes que possuíram territórios sob controle durante a guerra.

 Esta Comissão apresentou, no ano de 1993, o informe final intitulado 
“De la locura a la esperanza”11. Entre as recomendações apresentadas incluem-
-se: reforma na legislação penal e no poder judiciário; depuração nas Forças 
Armadas, Forças Policiais e na Administração Pública; inabilitações políticas de 
pessoas envolvidas nas violações de direitos humanos e de direito humanitário; 

10 Informação disponível em: http://www.ddhh.gov.cl/memoriales.html.
11 Información disponible en: http://www.pddh.gob.sv/memo/verdad.
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recomendações para que se investigue a atuação de grupos ilegais (esquadrões 
da morte). Também recomendou a reparação material e moral das vítimas da 
violência e seus familiares diretos, bem como a entrega de terras, equipamentos 
agropecuários, bolsas de estudos e outros, para os afetados. 

O cumprimento das recomendações, apesar de haver um calendário de 
atividades de reparação, foi absolutamente insatisfatório, efetivado apenas mini-
mamente. Na prática o Estado salvadorenho descuidou grandemente das reco-
mendações e do cumprimento dos acordos, mesmo com o empenho do FMLN, 
exercendo o poder político e dos esforços das Nações Unidas e da sociedade 
civil, denotando a força das permanências autoritárias pós-conflito.

Ainda assim, vale registrar algumas iniciativas realizadas por impulso do 
Informe Final. Já no ano de 1993 e na cidade de San Salvador, por iniciativa do 
Comité Pro Monumento de las Víctimas Civiles de Violaciones de Derechos Humanos 
é construído o Monumento a la Memoria y la Verdad12 com o objetivo de honrar 
a memória das vítimas do conflito armado13. Também em 16 de janeiro de 2010, 
no vigésimo oitavo aniversário dos Acordos de Paz que puseram fim ao con-
flito, o Presidente Mauricio Funes formulou um reconhecimento explícito de 
responsabilidade pedindo perdão às vítimas de violação aos direitos humanos. 
Tanto a Comissão Interamericana de Direitos Humanos14 como a Corte Inte-
ramericana de Direitos Humanos (Cfr. Sentencia del Caso Masacres de Mozote y 
Lugares Aledaños vs. El Salvador) valorizaram as palavras do Presidente no marco 
do processo de busca pela verdade, justiça e recuperação da memória das víti-
mas.

Diante do estado de descumprimento generalizado das recomendações 
da Comissão, vale mencionar a iniciativa levada adiante pelo Instituto de Derechos 
Humanos da Universidad Centroamericana José Simeón Cañas e a Coordinación Na-
cional de Comités de Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos enel Conflicto 
Armado que, no ano de 2009, criaram o Tribunal internacional para la aplicación de 
la justicia restaurativa15. Esse Tribunal, composto por um painel de juristas inter-
nacionais e defensores de direitos humanos, realiza anualmente sessões com o 
objetivo de servir de espaço para a restauração das relações entre as pessoas 
vítimas do conflito e seus perpetradores, sessões que normalmente têm lugar 

12 Ver em: http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR29/011/2003/es/e5719dc9-d657-11d-
dab95-a13b602c0642/amr290112003es.html.
13 Ver em: http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR29/011/2003/es/e5719dc9-d657-11d-
dab95-a13b602c0642/amr290112003es.html.
14 CIDH, Comunicado de Prensa 6/10, CIDH valora reconocimiento de responsabilidad y pedido 
de perdón de El Salvador por graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado, 21 
de enero de 2010. Disponívelem: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2010/4-10sp.htm. Adiciona-
lmente, pedidos de disculpas públicas también se ha llevado a cabo en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Guatemala y Perú, entre otros.
15 Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”. Me-
moria en El Salvador. Disponívelem: http://www.uca.edu.sv/publica/idhuca/memoria.html.
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nas localidades atingidas pelos conflitos armados e nas quais a vida das po-
pulações segue com níveis importantes de esquecimento e desinformação. Tal 
processo de justiça restaurativa se centra na admissão de responsabilidade por 
parte dos responsáveis pelas ações violadoras dos direitos humanos e a respec-
tiva reparação para as vítimas por parte dos vitimários e representa uma forma 
de manter vivo o processo de disputa para que seja evitado o esquecimento e 
a impunidade.16

1.4 Comissão da Verdade do Peru

O caso do Peru é bastante atípico. Após mais de 12 anos de governos 
militares, a partir do ano de 1980 o país experimentou a situação de guerra 
interna e de confronto entre o movimento subversivo Sendero Luminoso e o 
Estado produzindo a cifra de mais de 30.000 mortos e 5.000 desaparecidos. 
As vítimas de lado a lado não estão apenas entre os combatentes, mas também 
atingiram camponeses, dirigentes sindicais e populares, autoridades comunais e 
população em geral. 

A esta grave situação de direitos humanos responde a criação da Co-
misión de la Verdad y Reconciliación (criada através dos Decretos Supremos N° 
065-2001-PCM y N°101-2001-PCM de 4 de junho e4 de setembro de 2001)
com o propósito de esclarecer o processo, os fatos e responsabilidades corres-
pondentes ao período compreendido entre maio de 1980 e novembro do ano
2000. A Comissão apresentou o Informe Final em 2003.17

Além dessa iniciativa, diversas comissões foram criadas no âmbito do 
executivo, claramente com fins justificatórios de uma política “contra-subver-
siva” oficial (a exemplo da Comisión Uchuraccay, uma das primeiras a serem 
criadas) e, como tal, não tiveram efeito nem pacificador nem de restauração 
da justiça. Entre as características do modelo peruano está a impunidade como 
regra, assim considerada pelas Forças Armadas e policiais.

As diversas comissões não foram capazes de proceder a uma investi-
gação séria e comprometida para desvendar o fenômeno da violência no país, 
seja pela falta de apoio do poder judiciário, seja pela falta de meios e recursos, 
inclusive para a proteção das testemunhas e denunciantes. Muitos informantes 
foram assassinados pelas forças do Estado ou por grupos conhecidos como de 
“defesa civil” (testemunhas dos casos “Uchuraccay”, “Soccos”, “Cayara”, “Uma-
ru y Bellavista”, “Accomarca”, “Operación Aries-Huallaga” entre outros).

16 Resolución del Tribunal para la Justicia Restaurativa. Ver em: http://unfinishedsentences.org/es/
resolution-of-the-6th-restorative-justice-tribunal/. 
17 Informação disponível em: http://www.cverdad.org.pe.
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Vale menção à Comisión Investigadora de la muerte de los periodistas em 
Uchuraccay, criada em janeiro de 1983 e que foi composta pelo escritor Ma-
rio Vargas Llosa, pelo jornalista Mario Castro Arenas e pelo jurista Abraham 
Guzmán Figueroa. A origem da Comissão foi um escândalo nacional em razão 
do assassinato de oito jornalistas e um guia camponês em janeiro de 1983 na 
localidade andina de Uchuraccay. Diante da comoção nacional e internacional 
sobre o caso, o governo aproveitou-se do episódio para construir uma versão 
oficial sobre a tragédia, versão difundida pelo próprio Presidente da República 
e que se baseava nos informes do Comando Político Militar de Ayacucho. 

Criou-se assim a Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay com 
a finalidade de “esclarecer a verdade” e ratificar a versão já difundida. A Comis-
são, sem competência judicial ou policial, funcionou com apoio de antropólogos, 
juristas, psicanalistas, linguistas e historiadores entrevistando militares e policiais 
com um mandato bastante controlado. Muita tensão e risco acompanhou o 
trabalho dos comissionados. As barreiras de tempo e de idioma, já que a maio-
ria da população somente falava quéchua, limitaram ainda mais os trabalhos. As 
entrevistas eram realizadas em clima de terror e medo e limitadas pelo escopo 
predefinido pelos militares.

O resultado final do informe apresentado pela Comissão investigadora, 
liderada por Vargas Llosa, foi escandalosamente frustrante e desanimador: não 
acusou a responsabilidade dos militares nem do Estado pelo massacre. Uma 
versão academicista foi criada para responsabilizar camponeses de haver assas-
sinado os jornalistas, livrando as forças militares. Entre as justificativas estavam 
aspectos étnicos, históricos e culturais apoiando-se na ideia de permanente 
sede de vingança dos aborígenes andinos contra brancos opressores.

A versão também criou problemas entre os poderes legislativo, execu-
tivo e judiciário, este que procurava fazer investigação independente a respeito 
dos jornalistas mortos e já apontava as incoerências do informe final. Até hoje 
as famílias dos jornalistas seguem desamparadas e sem saber a verdade sobre 
os fatos ocorridos.

Outra comissão peruana que dá a ideia das dificuldades e resistências 
para a promoção da justiça de transição naquele país foi a Comisión Investigadora 
de las Masacres en los Penales instituída em nível parlamentar em agosto de 1986 
e que teve como objetivo investigar o massacre de 250 prisioneiros políticos 
nas prisões peruanas entre 18 e 19 de junho de 1986 por parte de efetivos da 
Guarda Republicana e da Marinha de Guerra do Peru. O fuzilamento se deu 
após rendição dos presos e chocou a opinião pública nacional e internacional 
pela barbárie e violência injustificada.

A Comissão foi nomeada pelo Congresso e levou mais de um ano para 
se constituir em razão do embate entre parlamentares do oficialismo e os inde-
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pendentes. Entre os poderes dos comissionados estava o de convocar policiais 
e membros da marinha de guerra, ministros de Estado, juízes, promotores e fa-
miliares das vítimas. Também tiveram acesso peritos do Colégio de Engenheiros, 
o que ajudou a derrubar a versão do governo segundo a qual os prisioneiros 
tinham sido mortos casualmente.

 As investigações avançaram até o momento em que não houve con-
senso no tratamento das informações e conclusões levantadas e a Comissão 
se dividiu em duas, apresentando dois informes finais. Um deles, chamado de 
“Informe do Setor das Minorias” indicou que a responsabilidade das autorida-
des governamentais ficou demonstrada, incluindo Ministério da Justiça e Presi-
dência da República. Incluiu ainda a responsabilidade dos meios de comunicação 
em falsear informação a respeito do motim e concluiu, de modo a não deixar 
dúvidas, sobre o envolvimento de membros das forças do Estado no atentado 
contra a vida e no cometimento de graves delitos, citando o nome dos oficiais 
diretamente envolvidos como mandantes e operadores do massacre.

 Entre as recomendações estavam a adoção de uma nova concepção 
de defesa nacional, baseada na soberania e na revisão das leis como estratégia 
para a paz; o respeito às normasde proteção internacional aos direitos hu-
manos; as reformas institucionais indispensáveis, entre as quais os serviços pe-
nais, centros de detenção, lugares de reabilitação de internos etc.; reforma do 
poder judiciário para que possa ser eficaz no controle das ações do executivo; 
recomendações quanto ao papel das formas policiais, do Ministério Público e 
dos Defensores Públicos, a fim de garantir-lhes independência em relação aos 
outros poderes do Estado. 

 Depois do “informe das minorias”, a Suprema Corte de Justiça trasladou 
o caso para a justiça militar e o processo seguiu na direção da absolvição dos 
principais responsáveis. As provas e argumentos da Comissão não foram levadas 
em conta pelo processo judicial militar, frustrando mais uma vez e reincidindo 
na certeza da impunidade. Após sete anos de investigações e negociações diplo-
máticas, em 1994 a Corte Interamericana de Direitos Humanos ditou sentença 
relacionada ao massacre penal, ordenando o governo a indenizar as famílias de 
três das vítimas. 

 Entre as respostas ao conjunto de recomendações formuladas, no ano 
de 2005 foi criado o espaço conhecido como “Ojo que llora – Alameda de la Me-
moria”18. Já no ano de 2003 a Comisión de la Verdad y Reconciliación havia colocado 
em marcha uma exposição fotográfica que tinha como objetivo apresentar os 
20 anos do conflito armado “Yuyanapaq: Para Recordar”19. Com o mesmo propó-
18 Ver: Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Estudio de Políticas Públicas de 
Verdad y Memoria en 7 países de América Latina, 2011. Disponível em: http://www.cdh.uchile.cl/publica-
ciones/detalle.tpl?id=78.
19 Informação disponível em: http://www.cverdad.org.pe/apublicas/pfotografico/e_yuyanapacha.
php.
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sito de servir à verdade e à memória das vítimas, encontra-se em construção o 
museu conhecido como “El Lugar de la Memoria, la tolerancia y la inclusión social”20

II. COMISSÃO DA VERDADE NO BRASIL

2.1. Funcionamento e Composição 

 Vamos nos ater com maior atenção ao caso brasileiro e ao conjunto 
de iniciativas institucionais para o resgate da verdade, memória e justiça como 
medidas de transição no modelo brasileiro. O regime militar no Brasil durou de 
1964 a 1985, tendo torturado, matado ou “feito desaparecer” milhares de pes-
soas. Ainda que o número de mortos e desaparecidos seja menor em relação 
aos países vizinhos, a extensão do regime, que contou amplamente com par-
celas da sociedade civil, teve o suporte de toda a sociedade brasileira nos mais 
diversos estratos, profissões e regiões do país. A Lei de Anistia foi promulgada 
no ano de 1979 com a função de conceder indulto aos exilados políticos e aos 
militares os quais nunca foram responsabilizados por seus crimes.

 A partir de 1985 o regime iniciou, lentamente, a transferência de poder 
aos civis, evitando uma transição por ruptura. É o que caracteriza o modelo 
de transição brasileiro -“transição por continuidade” -processo que fez nascer, 
paulatinamente, iniciativas de resistência ao pacto de esquecimento e outros de 
luta pela memória, verdade e justiça. 

 O ponto de partida da resistência ao esquecimento costuma ser atribuí-
do à movimentação do Arcebispo Católico de São Paulo, Dom Paulo Evaristo 
Arns e ao pastor presbiteriano Jaime Wright que se uniram para articular um 
movimento de denúncia pública da prática de tortura a presos políticos no Bra-
sil.

 Conforme informação pública da Comissão Nacional da Verdade, “O Re-
latório Brasil - Nunca Mais produziu recomendações vagas ao governo brasileiro, 
sugeriu que os brasileiros garantissem «que a violência, a infâmia, a injustiça, 
e a perseguição ao passado recente do Brasil não se repetissem», e que os 
cidadãos participassem da política para assegurar que o governo mantivesse 
transparência em suas ações. Este relato, entretanto, não conseguiu causar 
grandes mudanças no país, em razão da Lei da Anistia, marco legal que protegia 
os infratores dos direitos humanos entre 1964 e 1985 e, também, em razão da 
falta de apoio governamental para legitimar as mudanças”.21

20 Informação en: http://lugardelamemoria.org/sedelum/.
21 Os arquivos em microfilme ficaram guardados em segurança na sede do Conselho Mundial 
de Igrejas em Genebra e foram repatriados em 2012, quando foram entregues à Procuradoria Geral da 
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 A Lei n° 9.140/1995 é o marco de que pela primeira vez o Estado brasi-
leiro reconhece sua responsabilidade pelas mortes e desaparecimentos pratica-
dos durante o regime militar, incluindo o sequestro, tortura, prisão, assassinato 
e violação contra estrangeiros vivendo no Brasil. Conhecida como a Lei dos De-
saparecidos, foi sancionada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso 
e em seu anexo a Lei faz referência a 136 casos de desaparecimento, número 
levantado a partir do trabalho realizado por familiares. Com a Lei 9.140/95 veio 
a opção para famílias afetadas de exigir os atestados de óbito daqueles que de-
sapareceram e de receberem uma indenização. 

 Também em 1979 os familiares de mortos e desaparecidos políticos or-
ganizaram a primeira sistematização de informações sobre os assassinatos e de-
saparecimentos perpetrados pela ditadura e, em 1995, foi publicado o “Dossiê 
dos mortos e desaparecidos políticos a partir de 1964”, dando visibilidade ao 
documento de 1979 de modo revisado e ampliado pela Comissão dos Familiares 
de Mortos e Desaparecidos Políticos. (Conforme Informação da CNV, a publicação 
analisou 339 casos, resultado de pesquisas realizadas no Projeto Brasil Nunca 
Mais, nos arquivos do IML em São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco, assim 
como nos arquivos do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) de 
Pernambuco, Paraná, Paraíba, São Paulo e Rio de Janeiro).

 A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP) foi 
encarregada de investigar casos de vítimas fatais. Após onze anos de trabalho a 
CEMDP indenizou com 40 milhões de reais as famílias de mais de 300 pessoas 
mortas pelo regime militar, atribuindo um valor médio de R$ 120.000 reais 
por pessoa. Além disso, a CEMDP começou a coletar o sangue de familiares de 
pessoas mortas com o objetivo de criar um banco de dados para identificar os 
restos mortais das vítimas.

 Em 2007, durante o segundo mandato do então presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, foi publicado o livro Direito à memória e à verdade: Comissão Especial 
sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. A publicação serviu como primeiro rela-
tório oficial do Estado brasileiro sobre o tema, apresentando os resultados de 
onze anos de trabalho da CEMDP.  

 Já a Comissão de Anistia, no âmbito do Ministério da Justiça, foi regula-
mentada pela Lei nº 10.559/2002. Organizada em cinco capítulos, a normativa 
veio a regulamentar o art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias (ADCT) que concedeu anistia aos que, entre 1946 e 1988, foram atin-
gidos por atos de exceção, institucionais ou complementares, em decorrência 
de motivação exclusivamente política. Conforme definido pela Lei, são os se-

República em uma cerimônia especial. Todo o acervo encontra-se hoje acessível na internet, somando-se 
a este os documentos que registram os principais passos do desenvolvimento do Brasil Nunca Mais e 
sua repercussão internacional.[23] O Livro Negro do Terrorismo no Brasil foi escrito por integrantes do CIE 
(Centro de Informações do Exército) em resposta ao livro Brasil: Nunca Mais.



92

guintes direitos garantidos ao anistiado “declaração de status de anistiado polí-
tico; reparações financeiras; contagem, para fins previdenciários, do período de 
tempo em que fora compelido ao afastamento de suas atividades profissionais 
em virtude de punição ou de fundada ameaça de punição; conclusão dos cur-
sos interrompidos devido à punição, ou a validação dos diplomas obtidos por 
aqueles que terminaram cursos em institutos de ensino fora do país; direito à 
reintegração para servidores e empregados públicos”.

 A lei 10.559/2002 também prevê regime de reparação econômica de ca-
ráter indenizatório que pode dar-se em prestação única (calculado em 30 vezes 
o salário mínimo por ano de perseguição), para aqueles que não podem provar 
uma relação de trabalho, e cujo valor não pode, sob nenhuma circunstância, ser 
superior a R$100.000,00 (cem mil reais). 

 A outra modalidade, prestação mensal, permanente e continuada 
(PMPC), é garantida para aqueles que comprovam o rompimento de uma rela-
ção de trabalho em decorrência de perseguição política e o seu valor será cal-
culado com base na remuneração que o anistiado político receberia se na ativa 
estivesse, observados critérios de razoabilidade para o arbitramento de valores 
conforme entendimento da Comissão.

 Já a lei que estabeleceu a Comissão Nacional da Verdade no Brasil (CNV) 
-Lei 12.528 -foi sancionada pela Presidenta Dilma Rousseff em novembro de 
2011 a CNV se instituiu em 16 de maio de 2012 com o objetivo de apurar 
graves violações de direitos humanos ocorridas entre 18 de setembro de 1946 
e 5 de outubro de 1988.O prazo para a conclusão dos trabalhos foi estendido 
até 16 de dezembro de 2014, quando foi apresentado na forma de um relatório 
circunstanciado contendo as atividades realizadas, os fatos examinados, as con-
clusões e as recomendações. 

 Característica determinante para o processo brasileiro de busca pela 
verdade foi a aprovação de outra lei, a Lei 12.527 aprovada também em 2011, a 
chamada Lei do Acesso à Informação (LAI). Este marco legal beneficiou o trabalho 
da CNV garantindo acesso a informações públicas, de órgãos públicos,pratica-
das por agentes públicos. 

 Ao instalar a Comissão, a presidenta Dilma destacou que o Brasil pre-
cisa conhecer a totalidade de sua história, afirmando que as investigações não 
seriam movidas pelo ódio ou revanchismo, segundo palavras ditas pela Presi-
denta por ocasião do lançamento. “A ignorância sobre a história não pacifica, 
pelo contrário, mantém latente mágoas e rancores”, acrescentou. Parafraseando 
Galileu Galilei, a presidenta lembrou que: “A força pode esconder a verdade, a 
tirania pode impedi-la de circular livremente, o medo pode adiá-la, mas o tempo 
acaba por trazê-la à luz. Hoje, esse tempo chegou”. 
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 A Lei 12.528/2011, no artigo 1º, conectou a finalidade da Comissão Na-
cional da Verdade aos objetivos do artigo 8º do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias (ADCT): “examinar e esclarecer as graves violações de 
direitos humanos praticadas no período a fim de efetivar o direito à memória e 
à verdade histórica e promover a reconciliação nacional”. 

 Foram objetivos da CNV, além de esclarecer os fatos e as circunstâncias 
dos casos de graves violações de direitos humanos, também promover o escla-
recimento circunstanciado dos casos de torturas, mortes, desaparecimentos 
forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria; identificar e tornar públicas as 
estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias relacionados à prática de 
violações de direitos humanos; encaminhar aos órgãos públicos competentes 
informação obtida que pudesse auxiliar na localização e identificação de corpos 
e restos mortais de desaparecidos políticos; colaborar com as instâncias do 
poder público para apuração de violação de direitos humanos; recomendar a 
adoção de medidas e políticas públicas para prevenir violação de direitos hu-
manos, assegurar a não repetição e promoção da efetiva reconciliação nacional; 
e promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história dos 
casos de graves violações de direitos humanos, bem como colaborar para que 
fosse prestada assistência às vítimas de tais violações. 

 Para cumprir os objetivos, o mandato da Comissão incluiu os seguintes 
poderes: receber testemunhos, informações, dados e documentos que lhe fos-
sem encaminhados voluntariamente, assegurada a não identificação do detentor 
ou depoente, quando solicitada;  requisitar informações, dados e documentos 
de órgãos e entidades do poder público ainda que classificados em qualquer 
grau de sigilo; convocar, para entrevistas ou testemunho, pessoas que pudessem 
guardar qualquer relação com os fatos e circunstâncias examinados; determinar 
a realização de perícias e diligências para coleta ou recuperação de informações, 
documentos e dados; promover audiências públicas; requisitar proteção aos ór-
gãos públicos para qualquer pessoa que se encontrasse em situação de ameaça, 
em razão de sua colaboração com a Comissão Nacional da Verdade; promover 
parcerias com órgãos e entidades, públicos ou privados, nacionais ou interna-
cionais, para o intercâmbio de informações, dados e documentos; e requisitar o 
auxílio de entidades e órgãos públicos.  

 Algumas características específicas da CNV merecem menção porque 
permitem compreender a natureza jurídica e política da entidade a partir da 
própria assunção de responsabilidade por parte do Estado. Primeiramente a 
determinação do dever de colaboração, por parte dos servidores públicos e 
dos militares, tornando as convocações obrigatórias. Por outro lado, atividades 
da CNV não teriam caráter jurisdicional ou persecutório. 

 Ainda, além de poder requisitar auxílio de entidades e órgãos públicos, 
bem como proteção para qualquer pessoa que se encontrasse em situação de 
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ameaça em razão de colaboração com a Comissão, esta também poderia atuar, 
e o fez, de modo articulado e integrado com os demais órgãos públicos, espe-
cialmente com o Arquivo Nacional, a Comissão de Anistia e a Comissão Especial 
sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. 

 Os membros integrantes, em número de sete, tomaram posse em ce-
rimônia histórica que contou com a presença dos ex-Presidentes da República 
Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso, José Sarney e Fernando 
Collor de Mello os quais foram citados por Dilma Rousseff pelo papel que ti-
veram na consolidação do processo de resgate da história brasileira durante a 
ditadura militar. 

 Os membros da CNV foram escolhidos entre brasileiros seguindo o 
critério da reconhecida idoneidade e conduta ética, bem como identificados 
com a defesa da democracia, da institucionalidade constitucional e do respeito 
aos direitos humanos. Foram designados para a composição inicial: Cláudio 
Fonteles, Gilson Dipp, José Carlos Dias, João Paulo Cavalcanti Filho, Maria Rita 
Kehl, Paulo Sérgio Pinheiro e Rosa Maria Cardoso da Cunha. Dois membros se 
desligaram antes da conclusão dos trabalhos, os conselheiros Claudio Lemos 
Fonteles, que renunciou em 2 de setembro de 2013 e Gilson LangaroDipp, que 
pediu afastamento, por razão de saúde, em 9 de abril de 2013. O conselheiro 
Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari foi nomeado em 3 de setembro de 2013, 
tendo permanecido até o final.22

 Os trabalhos da CNV foram desenvolvidos com o auxílio de um con-
junto de assessores, consultores e pesquisadores, sob a coordenação dos mem-
bros conselheiros. Destacou-se também, além de servidores públicos nomea-
dos para a CNV ou cedidos de outros órgãos da administração pública, a equipe 
de pesquisadores contratados por meio do Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD), a quem a CNV expressou o reconhecimento pelo 
apoio dispensado. 

 Uma característica fundamental do caso brasileiro foi a colaboração de 
organizações de familiares de mortos e desaparecidos políticos; comissões es-
taduais, municipais e setoriais da verdade; comitês populares de memória, ver-
dade e justiça; sindicatos; entidades de direitos humanos; universidades; órgãos 
das administrações federal, estaduais e municipais de todo o país; instituições 

22  Claudio Lemos Fonteles, ex-procurador-geral da República; Gilson Langaro Dipp, ministro do 
Superior Tribunal de Justiça; José Carlos Dias, advogado, defensor de presos políticos e ex-ministro da 
Justiça; José Paulo Cavalcanti Filho, advogado e ex-ministro da Justiça; Maria Rita Kehl, psicanalista e 
jornalista; Paulo Sérgio Pinheiro, professor titular de ciência polícia da Universidade de São Paulo (USP); e 
Rosa Maria Cardoso da Cunha, advogada criminal e defensora de presos políticos. Com a renúncia de Clau-
dio Lemos Fonteles, em setembro de 2013, sua vaga foi ocupada por Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari, 
advogado e professor titular de direito internacional do Instituto de Relações Internacionais da USP. Regis-
tre-se, ainda, que, por conta de problemas de saúde, Gilson Langaro Dipp se afastou da Comissão e não 
participou do período final de suas atividades.
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legislativas, judiciárias e do Ministério Público; arquivos públicos; Estados es-
trangeiros; organizações internacionais e imprensa,por todo o país, com as quais 
a CNV celebrou acordos de cooperação técnica e beneficiou-se do trabalho de 
pesquisa documental e depoimentos.  

 O Plano de trabalho adotado pela CNV adotou a metodologia de três 
grandes subcomissões: 1) subcomissão de “pesquisa, geração e sistematização 
de informações”; 2) subcomissão de “relações com a sociedade civil e institu-
ições”; 3) subcomissão de “comunicação externa”. A subcomissão de Pesquisa 
se subdividiu em treze Grupos de Trabalho: i) ditadura e gênero; ii) Araguaia; iii) 
contextualização, fundamentos e razões do golpe civil-militar de 1964; iv) dit-
adura e sistema de Justiça; v) ditadura e repressão aos trabalhadores e ao movi-
mento sindical; vi) estrutura de repressão; vii) mortos e desaparecidos políticos; 
viii) graves violações de direitos humanos no campo ou contra indígenas; ix) 
Operação Condor; x) papel das igrejas durante a ditadura; xi) perseguições 
a militares; xii) violações de direitos humanos de brasileiros no exterior e de 
estrangeiros no Brasil; e xiii) o Estado ditatorial-militar.

2.2. Análise sobre o Funcionamento da Comissão Nacional da 
Verdade do Brasil

 Utilizamos agora as lições de Kai Ambos23 quando se propõe a analisar 
os critérios pelos quais se deve pautar uma Comissão da Verdade que pretenda 
contribuir efetivamente para o processo de transição para a democracia. E nos 
fazemos acompanhar da análise de Paula Maria Nasser Cury24 que em 2009 apli-
cou os critérios orientadores e delimitadores das atividades de uma Comissão 
da Verdade e a efetividade no caso brasileiro. De lá para cá, dado o tempo da 
instalação, funcionamento e conclusão dos trabalhos, pretendemos avançar um 
pouco mais sobre a análise já realizada e confrontar as primeiras respostas do 
Estado brasileiro diante das recomendações da CEV.

 Para Kai Ambos, professor alemão que vem se dedicando a temas de 
justiça de transição, tendo sido consultor em diversos processos na Europa e 
na América Latina, uma Comissão da Verdade que pretenda contribuir para o 
processo de transição para a democracia deve se pautar por critérios gerais, 
entendendo que deva existir, para além da satisfação de interesses da sociedade 
ou das vítimas, a efetivação de direitos: direito à justiça, à verdade e à reparação. 
São, no total, doze critérios que incluem desde a composição dos membros 
escolhidos como comissionados até a efetividade das recomendações e os ins-
trumentos de seguimento.

23 AMBOS, Kai. The legal framework of transitional justice: a systematic study with a special focus 
on the role of the ICC. Berlin/Heidelberg: Springer, 2009, p. 19-104.
24  NASSER CURY, Paul Maria. Comissão da Verdade, análise do caso brasileiro. Revista Anistia 
Política e Justiça de Transição, nº07, Ministério da Justiça, 2009, pp.293-314.
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Preliminarmente o autor considera que uma Comissão deveria prefe-
rentemente funcionar de modo preparatório e complementar à persecução 
penal, o que de imediato é uma limitação do modelo brasileiro em razão da 
vigência da Lei de Anistia aprovada em 1979 e que constitui um limitador para 
a investigação e responsabilização dos crimes cometidos por militares durante 
a ditadura. Esse é, imediatamente, o ponto definidor e limitador da Comissão 
da Verdade no Brasil, constituída sem a capacidade persecutória. Esta é a sua 
principal crítica como instrumento de justiça restaurativa.

Não obstante este óbice ao funcionamento e, justamente em razão dele, 
a CNV adquiriu outro escopo e alcançou outros objetivos relevantes para su-
perar anos de esquecimento, bem como estimular o surgimento inesperado de 
uma multiplicidade de comissões estaduais, municipais, de entidades públicas e 
privadas, atividades culturais, artísticas e socioeducacionais em favor da verdade 
histórica e da revelação das memórias represadas por diferentes motivos. Não 
há dúvidas a respeito das imensas conquistas quanto à conscientização sobre 
os anos de chumbo pela sociedade em geral, o que sopesa, em parte, a falta de 
capacidade persecutória da CEV;

O primeiro critério apontado por Kai Ambos diz respeito à composição 
dos membros escolhidos como comissionados, personalidades reconhecidas e indepen-
dentes de todos os grupos e setores sociais relevantes e selecionadas em um processo 
consultivo e representativo. A Lei brasileira (Lei 12.528/11) definiu a competência 
exclusiva de nomeação da Presidência da República, não fazendo prever ne-
nhum critério consultivo ou deliberativo. Como requisitos, a lei apenas definiu 
que devem ser nacionais, brasileiros idôneos e de conduta ética, compromisso 
com a defesa da democracia, da institucionalidade constitucional e dos direitos 
humanos. 

Com a ausência de outros critérios deliberativos, a responsabilidade, a 
pressão e também as críticas recaíram todas sobre a Presidente Dilma Rou-
sseff, quem justificou sua escolha como sendo “um grupo plural de cidadãos, 
de cidadãs, de reconhecida sabedoria e competência. Sensatos e ponderados, 
preocupados com a justiça e o equilíbrio e, acima de tudo, capazes de entender 
a dimensão do trabalho que vão executar”.

Os nomes escolhidos foram preferentemente do mundo técnico-aca-
dêmico e jurídico, sendo apenas dois não juristas e apenas duas mulheres. A 
escolha, uma composição de interesses em razão das pressões decorrentes da 
aprovação do 3º Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH III – no final 
do segundo governo do Presidente Lula – recebeu críticas de setores sociais 
organizados, mas nada tão expressivo que apontasse para a inidoneidade da 
composição. É verdade que, no sentido de Kai Ambos, não foi nomeada perso-
nalidade com carisma para atrair as atenções de toda a sociedade e pulverizar 
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o debate, porém os efeitos da Comissão da Verdade também decorreram do 
insondável funcionamento, por vezes positivo no sentido de conscientização 
sobre o que ocorreu no país, por vezes surpreendente, no sentido de convenci-
mento dos membros sobre fatos revelados e capazes de produzir mudança de 
compreensão a respeito do assunto.25

 O segundo critério diz respeito ao nível operativo, ao estabelecimento 
de um ponto de contato publicamente identificado para vítimas e testemunhas, o 
que pode ser considerado aquele definido pelo artigo 4º, parágrafo 6º da Lei 
12.528/11, que dispõe que qualquer interessado terá o direito de prestar infor-
mações para ou requerê-las junto à Comissão. 

 O funcionamento da Comissão foi descrito no Relatório Final, uma des-
crição factual que esclarece os diferentes momentos do trabalho, especialmen-
te quando foram definidos, a partir de dezembro de 2012 e após consulta e 
debates com a sociedade, os 13 grupos de trabalho segmentados por áreas 
temáticas, permitindo a descentralização dos temas e a adoção por membros 
comissionados atendendo prioritariamente determinados grupos, juntamente 
com assessores, consultores e pesquisadores designados (Grupo 1) ditadura e 
gênero; (Grupo 2)  Araguaia; (Grupo 3) contextualização, fundamentos e razões 
do golpe civil-militar de 1964; (Grupo 4) ditadura e sistema de Justiça; (Grupo 
5) ditadura e repressão aos trabalhadores e ao movimento sindical; (Grupo 6) 
estrutura de repressão; (Grupo 7) mortos e desaparecidos políticos; (Grupo 8) 
graves violações de direitos humanos no campo ou contra indígenas; (Grupo 9) 
Operação Condor; (Grupo 10) papel das igrejas durante a ditadura; (Grupo 11) 
perseguições a militares; (Grupo 12) violações de direitos humanos de brasilei-
ros no exterior e de estrangeiros no Brasil; e (Grupo 13) o Estado ditatorial-
-militar.

 Nenhuma metodologia, uma vez definida e tendo em conta a dimensão 
do trabalho e da importância de uma Comissão da Verdade, estará a salvo de 
críticas e descontentamento. A definição dos grupos de trabalho delimita, mas, 
de certa forma, restringe as temáticas e o acesso amplo de participação social, 
privilegiando o que foi predefinido, em detrimento de novos temas e enfoques. 
Talvez a percepção do desafio hercúleo que significou definir uma regra meto-
dológica para conter relatos, memórias, documentos, provas, descobertas e re-
conhecimentos tenha contribuído para sedimentar a noção de que a Comissão 
da Verdade é mais um ponto de partida da verdade histórica e não o contrário. 
Ou seja, não se pretende colocar um ponto final ao processo de busca pela 
verdade. 

 
25  Vale recordar o posicionamento do comissionado José Carlos Dias quando relata que as conclu-
sões da CNV foram construídas no sentido de compreender que foram praticados crimes contra a huma-
nidade durante a ditadura brasileira e que, como tal, são imprescritíveis. Esse entendimento convenceu a 
todos, com apenas um voto vencido.
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 Como terceiro critério definido por K. Ambos está a necessidade de dis-
posição de recursos adequados com suficiente independência do Estado e de outros 
grupos de interesse, bem como possuir poderes investigativos suficientes e receber 
apoio nacional e internacional. Em suma, foi uma Comissão com mandato amplo e 
poderes quase judiciais, com recursos abundantes e independência para tomar 
decisões com apoio institucional e internacional.

Tal qual foi definida, a CNV esteve vinculada administrativamente à Casa 
Civil da Presidência da República, responsável por prover recursos financeiros, 
administrativos e técnicos, sem definição prévia de montante ou estrutura de 
apoio. Esta falta de autonomia administrativa gerou problemas operacionais de 
desempenho da Comissão, especialmente no início dos trabalhos. Quanto à 
competência investigativa, a Lei conferiu competências importantes como a fa-
culdade de requisitar informações, dados e documentos de órgãos e entidades 
do poder público ainda que classificados em qualquer grau de sigilo, prerroga-
tiva complementar a outro dispositivo que previu o dever de todo servidor 
público, inclusive militares, de colaborar com os trabalhos da Comissão.

 O quarto critério definido diz respeito ao mandado de uma Comissão, o 
qual não deve ser limitado ao estabelecimento de responsabilidades individuais, mas 
ser capaz de lançar luz sobre as causas do conflito, de modo a prevenir a recorrência 
de violações futuras. Faz menção à abrangência de competência sobre os crimes 
codificados no Estatuto do Tribunal Penal Internacional (genocídio, crimes de 
guerra e contra a humanidade). 

O critério indica o sentido de uma Comissão da Verdade, aquele de 
restabelecer a verdade a partir da compreensão das causas da violência e da 
repressão, dos motivos sociais, políticos, econômicos que levaram ao estado de 
exceção, visando reconhecer e prevenir ameaças e repetições em vista do futu-
ro. O modelo brasileiro dedica uma parte da investigação e dos estudos para as 
permanências autoritárias e a violência do presente, bem como teve seu man-
dato definido para esclarecer todos os casos de violações graves aos direitos 
humanos, indicando, a título exemplificativo, mortes, torturas, desaparecimentos 
forçados e ocultação de cadáver. A CNV foi além, sendo capaz de reconhecer, 
no relatório final, o cometimento de crimes de lesa humanidade. 

 Como quinto critério o autor opina que o mandato deve ser temporalmente 
limitado, mas com um subsequente processo de acompanhamento, que possa permitir 
até, eventualmente, a continuação da investigação para esclarecer atrocidades que 
não foram devidamente investigadas. 

Mais uma vez fica evidente o sentido de continuidade após o término 
do mandato das Comissões da Verdade, entendido como etapa a ser seguida 
por outra, pelo acompanhamento do cumprimento das recomendações e pelo 
seguimento de outros processos de busca pela verdade. O projeto de lei que 
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instituiu a CNV não previu uma equipe de seguimento subsequente, ao fim dos 
trabalhos, e há uma expectativa deque surja, embora sem definição até o mo-
mento (critério avaliado em janeiro de 2016).

O sexto critério definido por Kai Ambos é o de que uma Comissão deve 
identificar as vítimas e recomendar reparações aos órgãos estatais competentes. No 
Brasil atualmente é a Lei 10.559/2002 que unificou os critérios reparatórios 
absorvendo o mandamento do artigo 8º do ADCT da CF/88 e determinando 
a Comissão da Anistia, no âmbito do Ministério da Justiça, como competente 
para julgar e recomendar reparações. A Comissão da Anistia foi precedida pela 
Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos também instituída por lei (Lei nº 
9.140/95) e que autorizava o deferimento de requerimentos com fins indeniza-
tórios e reparatórios. 

À CNV, portanto, coube o papel de elaboração de Recomendações que 
incluiu ampla gama de reparações por parte dos órgãos competentes, contendo 
um leque de medidas que podem ser consideradas reparatórias das violências 
físicas e morais sofridas por indivíduos e coletivos, judiciais e não judiciais. Há 
uma polêmica sobre se o reconhecimento por parte da CNV constitui prova de 
perseguição para efeito de processos judiciais. Certo é que a recomendação em 
si constitui uma forma de reparação, embora insuficiente no todo, mas capaz de 
impulsionar outros meios diante do reconhecimento oficial do Estado.

 O sétimo critério preconiza a cooperação com outros órgãos estatais en-
volvidos na justiça de transição, incluindo o fornecimento de informações para as 
autoridades persecutórias. Esta colaboração foi instituída como objetivo da CNV 
no artigo 3º, V –‘cooperação com todas as instâncias do poder público para apura-
ção de violação de direitos humanos, tendo como prerrogativa requisitar informações 
mesmo quando qualificadas com grau de sigilo’. No caso da CNV essa colaboração 
foi intensa, conforme já visto e definido pelo modus operandi, o que em parte 
facilitou muito o trabalho de resgate das informações e promoção da memória 
histórica. O acúmulo de trabalho e de resultados das comissões já existentes foi 
absorvido pela CNV.

 O oitavo critério diz respeito à vinda de perpetradores suspeitos à Comissão 
da Verdade para que publicamente confessem seus crimes e forneçam evidências de 
outros. As vítimas devem estar presentes e, no caso de identificação dos perpetradores, 
o devido processo deve ser respeitado.

O modelo brasileiro de transição tardia, realizada mais de 20 anos após 
o fim da ditadura, mais de 30 anos após a aprovação da Lei de Anistia, torna
a objetividade como o critério mais difícil de ser realizado. Ainda que a CNV
contasse com poderes convocatórios, podendo obrigar os perpetradores ao
depoimento, nada pode evitar que escolhessem o silêncio ou a negação dos
fatos que lhes eram imputados. Além do mais, o tempo transcorrido afeta as
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lembranças e memórias e também os relatos.

 Como nono critério, Kai Ambos opina que a possível concessão de anistias 
ou perdões deve ser condicional, a depender da natureza e da gravidade dos crimes 
e da extensão em que os suspeitos cooperaram para o descobrimento da verdade 
e para a compensação das vítimas. No caso brasileiro, a CNV não possui pode-
res jurisdicionais, de modo que este critério fica prejudicado, dependendo de 
outros poderes e competências complementares por outros órgãos, como o 
judiciário. 

 Critério décimo define a necessidade de haver ampla participação da socie-
dade, em particular das vítimas e/ou seus representantes, tanto na formação como na 
operação da Comissão da Verdade. O relatório final deve ser publicado e tornado 
amplamente disponível ao público, por meio de mídias que sejam técnica e cul-
turalmente acessíveis.

 A CNV contou com a realização de audiências públicas sobre temáticas 
específicas e amplas plenárias para ouvir a sociedade civil e seus representan-
tes. A Ouvidoria da CNV também esteve permanentemente à disposição para 
o recebimento de documentos e testemunhos. Um fenômeno interessante do 
processo brasileiro foi a formação de diversas Comissões da Verdade espalha-
das pelo país e que foram criadas por iniciativa de entidades de classe, universi-
dades, sindicatos, assembleias legislativas, outras estaduais criadas por iniciativa 
de projeto de lei. Esse trabalho disseminado pelo país esteve, via de regra, co-
municado com a CNV para complementação de informações, documentos, re-
latos, colhida de testemunhos e trabalhos específicos adotados por cada plano 
de trabalho estabelecido autonomamente. 

 O décimo primeiro critério define que todos os órgãos do Estado devem con-
siderar, de boa-fé, as recomendações de uma Comissão da Verdade e implementá-las 
na maior medida possível; um corpo de monitoramento deve ser estabelecido para 
este propósito. 

 Essa preocupação está presente na Recomendação nº 26 do Relatório 
Final, que obriga a criação, com urgência, de órgão permanente de monitora-
mento das Recomendações elaboradas pela CNV. O critério, no entanto, está 
para ser testado no momento. Mais adiante veremos a resposta do Estado 
brasileiro diante do pedido de esclarecimentos feito por organizações não-go-
vernamentais junto ao sistema interamericano de direitos humanos a respeito 
do estágio atual do cumprimento das recomendações. Relembramos que este 
artigo é concluindo no momento em que o Relatório da CNV completa o pri-
meiro ano desde o seu lançamento.

 Por fim, o décimo segundo e último critério definido por Kai Ambos 
para o bom funcionamento de uma Comissão da Verdade é o de que todas 
as conclusões e recomendações elaboradas em caráter parcial ou final devem 
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ser suficientemente fundamentadas. A necessidade de motivação dos atos, 
procedimentos e conclusões dos trabalhos dos grupos da CNV é exigida como 
critério de legitimidade para o exercício da própria função.

A Lei que a instituiu fala em “esclarecimento circunstanciado dos casos de 
tortura, morte, desaparecimento etc.” Este critério foi cumprido com êxito, mes-
mo com os limites próprios de qualquer Comissão; o Relatório Final, com 4.328 
páginas vem acompanhado de extensa fundamentação, documentação e mais de 
1100 documentos anexados que serão disponibilizados para toda a população. 
O primeiro volume do relatório enumera as atividades realizadas pela CNV na 
busca pela verdade, descreve os fatos examinados e apresenta as conclusões 
e recomendações dos membros da CNV. O volume é assinado coletivamente 
pelos seis membros do colegiado: José Carlos Dias, José Paulo Cavalcanti Filho, 
Maria Rita Kehl, Paulo Sérgio Pinheiro, Pedro Dallari e Rosa Cardoso. 

Esse Volume I se divide em cinco partes e 18 capítulos. A primeira parte 
contém dois capítulos que tratam da criação da comissão e das atividades da 
CNV. Em seguida, na parte II, em mais quatro capítulos, o relatório final aborda 
as estruturas do Estado empregadas e as graves violações de direitos humanos. 
É nesta parte do relatório que são contextualizadas as graves violações, apre-
sentadas as estruturas repressivas e seus procedimentos, a atuação da repres-
são no exterior e as alianças repressivas no Cone Sul e a Operação Condor. 

Na parte III do Volume I do relatório traz os métodos e práticas de 
graves violações de direitos humanos. Em seis capítulos elas são conceituadas 
e explica-se como cada uma delas foi aplicada no Brasil no período ditatorial. 
Ainda, o relatório, na sua quarta parte, em cinco capítulos, trata de casos em-
blemáticos, da Guerrilha do Araguaia, das instituições e locais associados com as 
graves violações. É nesta parte que a CNV dedica um capítulo exclusivamente 
à autoria das graves violações de direitos humanos, indicando nomes de mais 
de 300 agentes públicos e pessoas a serviço do Estado envolvidas em graves 
violações de direitos humanos. Neste capítulo também é analisado o papel do 
poder judiciário na ditadura. A quinta parte do Volume I traz as conclusões dos 
seis membros da CNV sobre o que foi apurado e as recomendações do colegia-
do para que não se repitam as graves violações de direitos humanos em nosso 
país. 

2.3 Atual Estágio de Cumprimento das Recomendações pelo 
Governo Brasileiro

No dia 20 de março de 2015, em audiência solicitada à Comissão Inter-
americana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Ameri-
canos (OEA) pelas organizações não governamentais Conectas, Comissão Justiça 
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e Paz, CELS (Argentina) e Wola (Washington Office for Latin America, EUA), o 
Governo Brasileiro, por meio de representantes, comparece para responder a 
respeito da posição diante das recomendações contidas no relatório final da 
CNV.

As entidades manifestaram inicialmente a preocupação com a ausência 
de um órgão responsável pelo monitoramento das recomendações, o que sig-
nificaria a continuidade de ações reparatórias isoladas sem a adoção de uma 
política de Estado para dar respostas ao passado autoritário. Esta preocupação 
está presente na Recomendação nºº26 do Relatório Final, que obriga a criação, 
com urgência, de órgão permanente de monitoramento das Recomendações 
elaboradas pela CNV em seu relatório final.

As ONGs também reivindicaram a determinação, aos órgãos compe-
tentes, da responsabilidade jurídica – criminal, civil e administrativa – dos agen-
tes públicos que deram causa às graves violações de direitos humanos ocorridas 
no período investigado pela CNV e a efetivação de todas as Recomendações 
elaboradas pela Comissão em seu relatório final.

De acordo com José Carlos Dias, um dos sete membros comissionados, 
o trabalho realizado pela CNV desvendou os crimes praticados pelos agentes
públicos, identificou os centros de tortura, permitiu a oitiva de pessoas, víti-
mas, testemunhas que contaram a história velada da violência e as conclusões
levaram a reconhecer a existência de crimes contra a humanidade e sua impre-
scritibilidade. Comenta que ficou claro para todos os membros da CNV, com
a exceção de um voto vencido, que os atos de violação aos direitos humanos
contra os perseguidos políticos não podem ser suscetíveis de anistia. Nesse
sentido, entende que os fatos comprovados podem propiciar a propositura de
ações judiciais para a reparação de danos de caráter moral e material.

O relatório final contém 29 recomendações em 54 itens, incluindo me-
didas institucionais, iniciativa de reformulação normativa e medidas de segui-
mento, além de apresentar duas conclusões principais: 1ª) O governo praticou 
crimes contra a humanidade a partir de uma política de Estado, concebida e 
implementada a partir de decisões emanadas da Presidência da República e das 
chefias militares, consistindo na tortura e na eliminação de opositores; 2ª) O 
Estado Brasileiro continua a perpetrar graves violações aos direitos humanos. 
Embora não haja perseguição política, as forças de segurança continuam adotan-
do a tortura, as execuções sumárias, e o desaparecimento forçado como in-
strumentos de investigação e repressão ao crime comum, inspiradas em grande 
parte pelo fato de que o cometimento de graves violações de direitos humanos 
no passado não foi adequadamente denunciado e responsabilizado. 
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Essas conclusões apontam para as duas principais fragilidades do sistema 
transicional brasileiro: a falta de punição aos perpetradores e a falta de refor-
mas institucionais. A falta de responsabilização dos autores de graves violações 
foi tema discutido na Comissão Interamericana em outubro de 2014 e ocorre, 
sobretudo, pela resistência do poder judiciário em reconhecer a autoridade da 
decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Caso Gomes Lund e 
outros vs. Brasil (Caso da Guerrilha do Araguaia).26

Nesse particular o relatório da CNV adquire importância por reforçar 
o dever de cumprir, por parte do Brasil, a jurisprudência da Corte. A expectativa
é de que o relatório possa impactar a Suprema Corte brasileira para que opine
favoravelmente ao imperativo do direito internacional, no sentido da inaplicabi-
lidade do preceito de anistia e prescrição em relação a esses crimes tão graves,
alterando seu posicionamento anterior.

A segunda conclusão conecta-se com a desafiante situação de violência 
policial, legado que em parte decorre das permanências do regime autoritário. 
Ainda que não se possa afirmar que ela seja um legado exclusivo da ditadura 
militar, está claro que a superação da impunidade e a promoção das reformas 
institucionais são medidas essenciais para confrontar esse problema.

A Missão do Brasil junto à OEA apresentou informações sobre os prin-
cipais aspectos trazidos pelo Relatório da CNV do Brasil. O governo brasileiro 
reconhece que a CNV utilizou os conceitos do Direito Internacional dos Di-
reitos Humanos, da jurisprudência da Corte, bem como o direito à memória 
e à verdade histórica em dimensão coletiva (locais, estruturas, instituições) e 
individual (casos de tortura, morte, desaparecimento forçado e ocultação de 
cadáver). 

Também reconheceu que, embora a CNV não tivesse caráter perse-
cutório ou jurisdicional, o esclarecimento circunstanciado das violações de di-
reitos humanos deveria considerar a questão de sua autoria e assim o fez. Ao 
longo dos dois anos do trabalho da CNV, seus membros colheram 1.121 depoi-
mentos, entre os quais de 132 de agentes públicos, realizaram 80 audiências e 
sessões públicas. Percorreram 7 unidades militares e lugares utilizados pelas for-
ças armadas no passado para a prática de tortura. O trabalho beneficiou-se de 
um vasto conjunto de documentos já disponíveis sobre o período pesquisado, 
mais de 20 milhares de páginas de documentos recolhidos ao Arquivo Nacional, 
Serviço Nacional de Informações, Centro de Informações das Forças Armadas, 
Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos e a Comissão de Anis-
tia do Ministério da Justiça.

Destacou a importância do funcionamento de a CNV ter se dado con-
comitantemente à Lei de Acesso à Informação e ao dispositivo de vedação do 

26 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf
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sigilo sobre informações relativas a direitos humanos. A Comissão trabalhou em 
capilaridade com outras comissões e também se valeu de informações produzi-
das pela CIDH. O Relatório, entregue à Presidenta Dilma em 10/12/14 contém 
3.388 páginas que comprovam as violações sistemáticas, detenções ilegais e 
arbitrárias e tortura, praticadas por agentes do estado Brasileiro, bem como 
434 mortes e desaparecimentos (191 mortos e 243 desaparecidos, com 33 
restos localizados), números que, reconhece, não correspondem ao total de 
mortos e desaparecidos, tendo ficado de fora as vítimas entre os camponeses e 
indígenas). Reconheceu o caráter generalizado e sistemático – cometimento de 
crimes de lesa humanidade e continuidade da violência.

Das respostas dadas ao Brasil, às 29 recomendações feitas pela CNV, 
várias delas coincidem com as que a CIDH havia incluído na sentença do caso 
Gomes Lund vs. Brasil. Nesse sentido, conforme manifestação da representante 
Luciana Perez,“o Estado vem envidando esforços para o seu cumprimento. Ex-
tensos relatórios vêm sendo apresentados desde 2011 para a consideração da-
quela Corte. Outras recomendações que não se enquadram no objeto daquela 
lide correspondem a objetivos de direitos humanos que o Brasil democrático 
está comprometido em alcançar”.

Cita especialmente o caso da responsabilização jurídica no âmbito cri-
minal, civil e administrativo dos agentes públicos que deram causa às graves 
violações de direitos humanos no período investigado, objeto da 2ª e 3ª reco-
mendações da CNV,27 e relata que o Ministério Público, órgão incumbido de 
promover a persecução penal, já está dando a devida atenção ao tema por meio 
de 3 grupos de trabalho constituídos para atuar na matéria, a saber: i) Grupo 
de trabalho direito à memória e à verdade – Procuradoria geral dos direitos do 
cidadão; ii) Grupo de trabalho justiça de transição da 2ª Câmara de Coorde-
nação e Revisão (que se debruçou sobre o relatório da CNV para realizar uma 
triagem dos 434 pessoas como sendo vítimas de morte ou desaparecimento, 
de modo a identificar quais delas não são objeto de investigação nos procedi-
mentos investigatórios penais já instaurados pelo MPF, aproximadamente 290 
procedimentos já foram instaurados envolvendo em torno de 340 vítimas. Fei-
to isso, o GT apresentou aos respectivos procuradores naturais, solicitando a 
instauração de investigação referentes às 102 vítimas consistentes dentro do 
Relatório. Caso sejam atendidas essas solicitações, restarão cumpridas neste 
particular as recomendações da CNV, posto que, somando essas investigações 
com as anteriores, o MPF está investigando crimes referentes a mais de 440 ví-

27  Recomendação [2] Determinação, pelos órgãos competentes, da responsabilidade jurídica – cri-
minal, civil e administrativa – dos agentes públicos que deram causa às graves violações de direitos hu-
manos ocorridas no período investigado pela CNV, afastando-se, em relação a esses agentes, a aplicação 
dos dispositivos concessivos de anistia, inscritos nos artigos da Lei no 6.683, de 28 de agosto de 1979, e 
em outras disposições constitucionais e legais; Recomendação; [3] Proposição, pela administração pública, 
de medidas administrativas e judiciais de regresso contra agentes públicos autores de atos que geraram a 
condenação do Estado em decorrência da prática de graves violações de direitos humanos.
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timas superando inclusive o número de vítimas apresentado no relatório. Essas 
investigações já resultaram no número de 12 denúncias por crimes cometidos 
por agentes do Estado durante a ditadura militar, duas das quais após a apresen-
tação do relatório da CNV e já valendo-se de informações nele consignado); iii) 
Grupo de trabalho violação de direitos dos povos indígenas e regime militar da 
6ª Câmara de Coordenação e Revisão.

 No que diz respeito à criação de mecanismos de prevenção e combate à 
tortura, a Recomendação nº 928 informa que o Estado Brasileiro vem alcançan-
do resultados. Cita o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, criado 
por lei em 2013, que vem se reunindo regularmente. Também informa que no 
mês de março de 2014 foram nomeados pela Presidenta Dilma Rousseff os 
peritos que integrarão o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, 
conforme estabelecido nas diretrizes e exigências do protocolo adicional facul-
tativo à Convenção contra a Tortura, ratificado em 2007.

 Quanto à questão de incentivo aos valores democráticos dos diretos 
humanos da educação, objeto da Recomendação nº16 do Relatório da CNV, 
informa que a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 
desenvolve ações em diversas frentes, no âmbito da implementação do III Pro-
grama Nacional de Direitos Humanos. Em especial configura-se o Plano Nacional 
de Educação em Direitos Humanos que tem como um dos seus objetivos destacar 
o papel estratégico da educação em direitos humanos para o fortalecimento do 
Estado Democrático de Direito. Também cita o Programa de Ética Profissional, 
com ênfase na temática dos direitos humanos, implementado pelas Forças Ar-
madas a partir de 2013,que se dirige a todos os seus níveis hierárquicos,com o 
seguinte conteúdo: jurisprudência da corte interamericana, incluindo o caso Go-
mes Lund, obrigações internacionais de direitos humanos, crimes de lesa huma-
nidade e outros. A previsão é de que todo o efetivo das Forças Armadas venha 
a receber ao menos uma vez, em sua carreira, ensinamentos sobre democracia 
e direitos humanos, o que vai ao encontro das recomendações da CNV sobre 
inserção desses conteúdos nos currículos das academias militares. O governo 
brasileiro informou ainda que foram capacitados, nos anos de 2013 e 2014, o 
efetivo de 287.189 militares.

 Quanto à Recomendação nº 17, de apoio à instituição e ao funciona-
mento de órgãos de apoio à promoção e proteção dos direitos humanos, o 
governo menciona a Lei 12.986 de 2014, que transformou o antigo Conselho de 
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana em Conselho Nacional de Direitos Humanos. 
O Conselho teve suas atribuições redesenhadas, tornou-se mais democrático 
em sua composição e mais forte institucionalmente, ficando assim credenciado 
a habilitar-se como Instituição Nacional de Direitos Humanos pela ONU.

 

28  Recomendação [9] Criação de mecanismos de prevenção e combate à tortura.
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 Outra recomendação do Relatório, coincidente com as ações adotadas 
pelo Estado Brasileiro, é a introdução da Audiência de Custódia, Recomendação 
nº25, que além de importante para a prevenção de prática da tortura e prisão 
ilegal, pode contribuir de maneira significativa na implementação de sistemas de 
políticas públicas de penas alternativas à prisão. Registram-se duas iniciativas re-
centes nesse sentido: uma no Maranhão, onde o Comitê de Gestão constituído 
pelos governos federal e estadual para enfrentar a situação crítica do sistema 
prisional daquele estado, aprovou, como medida prioritária, a implantação de 
um sistema de Audiência de Custódia; outra, no Estado de SP, onde em fevereiro 
de 2015 foi celebrado acordo de cooperação técnica entre várias instituições 
do exército e do judiciário nos níveis estadual e federal com a mesma finalidade.

 No tocante ao prosseguimento de atividades voltadas à localização, 
identificação e entrega de familiares ou pessoas legitimadas para sepultamento 
digno dos restos mortais dos desaparecidos políticos, a Recomendação nº27, 
trata-se de um assunto que não esperou a conclusão dos trabalhos da CNV. 
Informa que em outubro de 2014 foi instituído no âmbito da Secretaria de Di-
reitos Humanos da Presidência da República, mediante acordo de cooperação 
técnica com o Município de SP e a Universidade Federal de SP, um grupo de tra-
balho específico com o objetivo de proceder àanálise de restos mortais de cor-
pos exumados do Cemitério de Perus, especialmente em sua vala clandestina, 
com vistas à identificação de mortos e desaparecidos políticos. O GT iniciou de 
imediato seus trabalhos e como um dos primeiros resultados definiu uma lista 
de 48 desaparecidos possivelmente inumados no cemitério de Perus e na vala 
clandestina, sendo que somente três deles não eram desaparecidos políticos. 

 Quanto ao Grupo de Trabalho Araguaia - GTA, instituído em 2011 para, 
em cumprimento à sentença da Corte Interamericana, dar continuidade às ativ-
idades oficiais de busca e localização dos desaparecidos políticos, informa que 
o mesmo teve sua estrutura reformulada em setembro de 2014 para atender à 
determinação do processo sobre o caso em curso na justiça brasileira. A Coor-
denação geral do grupo de trabalho Araguaia passou para as mãos da Secretaria 
de Direitos Humanos, ficando a coordenação logística a cargo do Ministério da 
Defesa e a coordenação pericial sob a responsabilidade do Ministério da Justiça. 

 Informa ainda que já foi realizada, no mês de setembro de 2014, uma 
primeira expedição nesse novo formato, que eleva a 24 o número total de ex-
pedições no Araguaia realizadas pelo grupo. Durante a expedição de 2014 não 
foi encontrado nem recolhido nenhum resto mortal, mantendo sob guarda do 
GTA restos de exumações anteriores. O GTA vem atuando com o objetivo de 
levantar os locais de inumação, colher restos mortais, realizar exames antro-
pológicos forenses e a comparação de perfis genéticos. 

 No tocante à preservação da memória de graves violações de direitos 
humanos, que é objeto da Recomendação nº28, citam-se as seguintes iniciativas: 
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Caravanas da Anistia; Projeto Marcas da Memória, Ciclo 50 Anos do Golpe (durante 
todo o ano de 2014), Mostra de Cinemas do “Marcas da Memória”, 9ª Edição da 
Mostra de Cinema em Direitos Humanos que centrou-se na temática Memória e 
Verdade, a construção do Memorial de Anistia Política no Brasil, em Belo Horizonte, 
o Portal Memórias da Ditadura no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos,
o Projeto Memória e Verdade, também no Âmbito da Secretaria de Direitos Hu-
manos.

 As ações em andamento, aqui brevemente citadas, evidenciam o recon-
hecimento, por parte do Estado brasileiro, da importância da adoção de medi-
das que efetivem a justiça transicional. Os resultados da CNV e a instituição de 
ambiência social propiciadora do surgimento de comitês da verdade por todo 
o país demonstram que o país passa por uma nova fase no que diz respeito à
concretização do direito à verdade, à memória e à justiça. No mesmo sentido, a
existência de três grupos de trabalho no âmbito do Ministério Público Federal
com o propósito de investigar e propor ações penais em face de agentes do
estado e com base em violações de direitos humanos perpetradas durante o
regime militar expressa que a responsabilização pessoal é medida incerta no
bojo das ações de justiça transicional no país.

Por fim, há uma série de atividades de publicações por parte do Estado 
brasileiro que divulgam as graves violações de direitos humanos no período 
ditatorial, constituindo espaço de memória com o objetivo de que as gerações 
presentes e futuras saibam do ocorrido e, assim, atuem no modo de as evitar. Na 
apresentação do relatório da CNV, os membros esclarecem que o documen-
to deverá ser lido como repositório de um conjunto robusto de informações 
documentalmente comprovadas, mas que não encerram a busca pela verdade 
relacionada às graves violações de direitos humanos no período investigado, 
que deverá prosseguir após o encerramento dos trabalhos da Comissão. Assim 
também deverá prosseguir o trabalho de aprimoramento de nossas instituições 
para que os fatos como esses nunca mais se repitam. Afirma que o Estado Bra-
sileiro está comprometido em trilhar esse caminho de modo aberto e receptivo 
a sugestões.

As entidades presentes na CIDH contestaram alguns dos argumentos 
brasileiros, como o fato de o Ministério Público Federal não ser órgão de gov-
erno, a demora para cumprir a sentença da Corte Interamericana, no Caso 
Gomes Lund e, ainda, sobre o exemplo de as Audiências de Custódia serem 
projetos incipientes, projetos-piloto, sendo cedo para celebrar como medida 
institucional. 

Quanto ao valor jurídico do relatório final, sim, reconhecem, mas haverá 
uma disputa a respeito do entendimento jurídico para fazê-lo prova jurídica. É 
cedo ainda para celebrar quanto aos avanços no campo do poder judiciário e 
da responsabilização. Mas a principal crítica surgiu quanto à inexistência de um 
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órgão permanente de monitoramento de todas as recomendações.

Considerações Finais

 O que se pode concluir, observando e recompilando traços comuns às 
experiências de Comissões da Verdade em países da América Latina é que, ainda 
que diferentes, enquanto processos, composição, desenvolvimento e contribui-
ção para o adensamento da democracia, todas as experiências confrontam a 
ineficiência do poder judicial para aplicar as leis e impor justiça diante das vio-
lações de direitos humanos ocorridas no passado.

 Também se reconhece que, mesmo que as investigações conduzidas não 
levem ao julgamento e à sanção dos perpetradores, tendo como consequência 
a impunidade e os riscos de repetição ou permanência da violência, os esforços 
das Comissões da Verdade contribuem a revelar os fatos e verdades ocultas, es-
pecialmente quando estas têm como protagonistas os setores mais vulneráveis, 
permitindo assim avançar em processos de reparação e justiça, contribuindo 
para a consolidação da democracia. 

 Está claro que, para o êxito do funcionamento de Comissões da Verda-
de, é necessário o compromisso do Estado em colaborar com todo o processo 
de modo pleno, independente e democrático. Porém é também fundamental 
que a sociedade participe, por meio de organizações de direitos humanos, asso-
ciações de vítimas, entidades mobilizadas, instituições políticas, acadêmicas, clas-
sistas, camponesas e rurais, religiosas, laborais, em esforço coordenado, constru-
tivo e revelador de memórias e fatos que podem informar sobre o passado.

 O trabalho transgeracional também é parte importante da estratégia 
para trazer ao protagonismo atores que não participaram diretamente dos 
eventos de violência, gerações tardias que passam a conhecer o passado por 
processos de conscientização e educação em direitos humanos e pela incorpo-
ração dos relatos de violência à história vivida pela sociedade, na qual se está 
inserido. 

 O tempo de instalação das Comissões da Verdade também parece in-
fluenciar nos resultados de atuação. Se, por razões lógicas, há maiores pro-
babilidades de se chegar a conhecer amplamente a verdade, no período ime-
diatamente posterior ao término do período de violência, também é possível 
observar que as transições para a democracia normalmente estão impregnadas 
de permanências autoritárias, o que dificulta a descoberta da verdade pela resis-
tência, tanto das Forças Armadas e policiais, como de órgãos e entidades esta-
tais e setores da sociedade civil que sustentaram o regime autoritário, tornando 
difícil acessar arquivos e documentos.

 No processo brasileiro, como visto, a fase atual é a de assimilação dos 
resultados trazidos pelo Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade, o 
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que necessariamente abrirá novos processos de busca pela verdade, processos 
de reparação e memória histórica, sendo o documento um ponto de partida 
de nova fase para a justiça transicional brasileira. Mas é também o momento de 
observar e cobrar o cumprimento das recomendações.

As mais recentes manifestações do Estado – em manifestação pública o 
Ministro da Defesa Jaques Wagner afirmou que “todas as recomendações feitas 
pela Comissão Nacional da Verdade (CNV) no relatório final sobre a apuração 
de graves violações aos direitos humanos, praticadas por agentes do Estado 
entre 1946 e 1988 serão processadas” – apontam no sentido de entender que, 
ao menos por parte do poder executivo, há um grau de vontade política para 
adensar a democracia. Porém,não são poucos os desafios e as barreiras que se 
impõem, especialmente porque as condições estruturais da sociedade brasileira 
seguem sendo fundamentalmente injustas e desiguais, motivo de fundo também 
presente na década de 60, para deflagrar processos de repressão social e polí-
tica.29

29 http://www.conjur.com.br/2015-jan-24/relatorio-cvm-melhor-justica-tardia-nenhuma-justica.





LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y EL DESARROLLO 
DE LA PROBLEMÁTICA DE DERECHOS HUMANOS 

EN CHILE

Beatriz Brinkmann1

Para comprender las características que marcaron la consti-
tución y el trabajo de la Comisión Nacional de Verdad y Reconcili-
ación en Chile es imprescindible conocer el marco político y social 
en que se dio su creación. 

Antecedentes históricos

La génesis del proceso dictatorial y los factores que incid-
ieron en su término marcaron de modo sustantivo el período post 
dictatorial. La contradictoria interpretación de las diferentes etapas 
del desarrollo histórico de las últimas décadas del siglo XX por 
parte de los diferentes agentes sociales ha sido uno de los facto-
res preponderantes en impedir la efectiva superación de los odios, 
miedos y antagonismos que han marcado la sociedad chilena.

Con el triunfo del candidato de la Unidad Popular, Salvador 
Allende, en las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 
1970, se inició un período de profundos cambios socio-económicos 
(nacionalización del cobre, estatización de empresas monopólicas, 
reforma agraria) que perseguían una mayor justicia social, lo que 
inevitablemente lesionaba los privilegios que hasta ese momento 
había ostentado la burguesía. También por parte de Estados Unidos 
estos cambios eran vistos con muy malos ojos, porque temía la 
propagación de este ejemplo de una vía no violenta al socialismo en 
otros países latinoamericanos, perdiendo así influencia en un área 
geográfica que consideraba su “patio trasero”.

Se produjeron masivos intentos de desestabilizar al gobier-
no por los más diversos medios, como intervenciones en el merca-
do, campañas comunicacionales, etc. Al mismo tiempo, la acción de 
grupos políticos que pretendían hacer avanzar más rápido el pro-
ceso revolucionario sin atenerse al programa de gobierno, sirvió de 
base para intensificar la campaña mediática de quienes promovían 

1  Doutora em Filosofia. Integrante do Cintras – Centro de Salud Mental y Dere-
chos Humanos
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una imagen de desgobierno y violencia, lo que fue generando inseguridad y mie-
do en sectores cada vez más amplios de las capas medias. Esta situación llevó a 
que el Presidente Allende perdiera progresivamente el apoyo político, al tiempo 
que la derecha pedía abiertamente una intervención militar. Sin embargo, el go-
bierno de Allende seguía contando con un importante apoyo social proveniente 
sobre todo de una clase obrera sólidamente organizada, por lo que se recurrió 
a la más masiva y brutal represión política para detener y revertir el proceso 
económico y social iniciado por el gobierno de la Unidad Popular. 

Las Fuerzas Armadas, encabezadas por una jerarquía que había sido for-
mada en la llamada “Doctrina de Seguridad Nacional” propugnada por EE.UU., 
justificaron el golpe de estado aduciendo la obligación moral de salvar al país 
del marxismo internacional que lo conduciría al abismo. Como señala el so-
ciólogo Tomás Moulian “la dictadura militar chilena se concibió a sí misma como 
salvadora de la identidad amenazada de la nación y como caso ejemplarizador, 
como el primer país que lograba derrotar al mal. Este apareció encarnado por 
la Unidad Popular, tomando la forma más peligrosa, bajo la vestimenta seductora 
de un ‘marxismo de nuevo rostro’” [Moulian, 1998:179].

El 11 de septiembre de 1973 el Presidente Salvador Allende fue der-
rocado a través de un cruento golpe de estado. De inmediato se comenzó a 
aplicar una política represiva de carácter institucional, sistemático y masivo, que 
perseguía el exterminio de la izquierda chilena, calificada dentro de la Doctrina 
de Seguridad Nacional como el enemigo interno. Sobre todo durante los prim-
eros años fueron miles las personas ejecutadas o detenidas y hechas desapa-
recer; la tortura fue aplicada durante todo el período dictatorial a decenas de 
miles de hombres, mujeres, jóvenes e incluso niñas y niños; países de todo el 
mundo acogieron a centenares de miles de exiliados chilenos. 

Manteniendo paralizada a la oposición a través del crimen sistemático y 
el miedo, se impuso en Chile el sistema económico neoliberal en su forma más 
absoluta y despiadada. 

En este contexto, la primera respuesta organizada y valiente frente a 
la represión y el hambre que asolaban sobre todo a los sectores populares, 
provino de la Iglesia Católica, encabezada entonces por el cardenal Raúl Silva 
Henríquez, quien creó en 1976 la Vicaría de la Solidaridad. Paulatinamente tam-
bién se fueron creando las agrupaciones de familiares de las víctimas así como 
diferentes organismos de defensa de los derechos humanos. 

Para garantizar la impunidad de sus agentes, Pinochet en 1978 promulgó 
el Decreto Ley 2.191 de Amnistía. Luego, procurando su afianzamiento insti-
tucional, en octubre de 1980 el régimen cívico-militar realizó, bajo estado de 
emergencia, un plebiscito a través del cual se aprobó una nueva Constitución 
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Política. Con ella Pinochet se aseguraba el ejercicio del poder por ocho años 
más y mantener su influencia incluso después de finalizado el régimen. 

Ante esa situación, las fuerzas de oposición se organizaron para adelan-
tar el fin de la dictadura. Se fue generando una movilización social en la que 
participaban especialmente sectores sindicales, poblacionales y estudiantiles, la 
que fue adquiriendo cada vez mayor vigor. En el ámbito político, ya a partir de 
1983 se comenzaron a perfilar dos estrategias distintas para lograr el fin de la 
dictadura. Una de ellas, liderada ̀ por el Partido Demócrata Cristiano, propiciaba 
generar acuerdos con los militares y los sectores de derecha que eran parte 
del régimen cívico-militar. En cambio, los sectores de izquierda, donde la fuerza 
principal correspondía al Partido Comunista, buscaban el restablecimiento de 
una democracia plena, libre de la tutela militar, para lo cual era necesario el der-
rocamiento de la dictadura.

Se impuso la primera opción y en 1988 se creó la Concertación de 
Partidos por la Democracia de la que quedaron excluidos los partidos de iz-
quierda. Se acordó realizar el plebiscito previsto en la Constitución para el año 
1988, para dirimir sobre la permanencia de Pinochet en el poder. Triunfó el No 
contra Pinochet, sin embargo, “al imponer el régimen militar su fórmula de tran-
sición institucional mediante un plebiscito, la posible victoria estaba sometida 
(…) a la triple restricción del marco constitucional, de la tutela militar de las 
instituciones y de mantener funcionando el sistema económico” [Moulian, 1998: 
360]. 

Con el triunfo de la oposición en el plebiscito, se abrió el camino para 
las elecciones presidenciales y parlamentarias en diciembre de 1989. Algunos 
meses antes, los representantes del régimen cívico-militar y de la Concertación 
acordaron algunas enmiendas a la Constitución de 1980. Entre otras medidas, 
la reforma restableció el pluralismo político e introdujo el reconocimiento de 
la vigencia de los tratados internacionales y de las garantías constitucionales 
en los estados de excepción, pero se mantuvo la inamovilidad en el cargo para 
los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Car-
abineros. Tampoco se cambió el sistema de elección binominal ni se eliminó la 
institución de los senadores designados, asegurándose con ello la presencia del 
poder militar en la Cámara Alta. 

Respecto a los resultados de la negociación de 1989, el sociólogo 
democratacristiano Felipe Portales señala en su libro “Chile: una democracia 
tutelada” que ésta “representó la culminación de la estrategia de concesiones 
desarrollada por el liderazgo de la Concertación a fines de la dictadura. Su lógi-
ca respondía a que toda evolución democrática debía hacerse consensualmente 
con la derecha o con sectores significativos de ella; y que, por el contrario, todo 
avance democrático que implicara una clara ‘derrota’ de la derecha, las Fuerzas 
Armadas y los grandes empresarios, era percibida negativamente como intro-
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ductor de fuertes tensiones, que podrían desestabilizar el precario sistema” 
[Portales, 2000:43-44].

Inicio de la transición a la democracia

 En los comicios realizados en diciembre de 1989, Patricio Aylwin, can-
didato de la Concertación, fue elegido Presidente de la República, asumiendo 
el mando de la nación el 11 de marzo de 1990. Una herencia onerosa que la 
dictadura cívico-militar dejó al proceso de transición a la democracia fueron los 
innumerables casos de graves violaciones a los derechos humanos no resueltos, 
a pesar de los esfuerzos realizados por los abogados de derechos humanos y las 
agrupaciones de familiares de las víctimas por lograr verdad y justicia. Además, 
al término de la dictadura aún había 350 prisioneras y prisioneros políticos en-
carcelados por haber opuesto resistencia a la dictadura. 

 La exigencia de verdad y justicia así como la libertad de los presos políti-
cos, habían estado siempre presentes como reivindicaciones fundamentales en 
el movimiento opositor a la dictadura. Por este motivo, el tema de los derechos 
humanos fue acogido en el Programa de Gobierno con que la Concertación se 
presentó a las elecciones de diciembre de 1989. Este incluía el compromiso de 
procurar “el establecimiento de la verdad” (…) y “el juzgamiento de acuerdo 
a la ley penal vigente, de las violaciones a los derechos humanos que importan 
crímenes atroces contra la vida, la libertad y la integridad personal”. Para ello, 
“el gobierno democrático promoverá la derogación o nulidad del Decreto Ley 
sobre Amnistía”. En relación a los presos políticos se consignaba que “serán 
derogadas todas las leyes que sancionan como delitos conductas legítimas, 
quedando los afectados inmediatamente en libertad y absueltos”. Sin embargo, 
como se consideraba que en la lucha de resistencia contra la dictadura algunos 
habían asumido “conductas ilegítimas“, en relación a ellos se dejaba claro que 
los procesos continuarían y a lo más se les ofrecería rebajas de penas, “consid-
erando las inhumanas condiciones a que han sido sometidos”.

 Lamentablemente, en la práctica aquellas promesas no se cumplieron 
a cabalidad, especialmente en lo que se refiere a un principio tan básico para 
toda sociedad democrática como es la justicia. Primó el argumento de no pon-
er en peligro la frágil e imperfecta democracia, amenazada por la prepotente 
presencia del poder militar que no estaba dispuesto a aceptar el juzgamiento de 
alguno de sus miembros. Esta intención ya quedó clara en el discurso pronun-
ciado por el Presidente Aylwin el 12 de marzo de 1990, cuando señaló que “la 
conciencia moral de la nación exige que se esclarezca la verdad, se haga justicia 
en la medida de lo posible -conciliando la virtud de la justicia con la virtud de 
la prudencia- y después venga la hora del perdón”. [El Mercurio, 13-03-1990]. 
Esa frase de “justicia en la medida de lo posible” se convirtió en un principio 

La Comisión de la Verdad y el desarrollo de la problemática de derechos humanos en Chile



115

PROJETO MEMÓRIA, VERDADE E JUSTIÇA  -  

doctrinal que permaneció vigente incluso más allá de su período de gobierno, 
con graves consecuencias de impunidad para crímenes de lesa humanidad que 
habían sido condenados por toda la comunidad internacional.

Creación y características de la Comisión de la Verdad

La medida más importante del Presidente Aylwin en el ámbito de los 
derechos humanos fue sin duda la creación de la Comisión Nacional de Verdad 
y Reconciliación por Decreto Supremo Nº 355 publicado el 9 de mayo de 1990.

En su artículo primero se señala como objetivo de la Comisión “con-
tribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a 
los derechos humanos cometidas en los últimos años (…) con el fin de colabo-
rar a la reconciliación de todos los chilenos”. En cumplimiento de este objetivo 
debe procurar:

“a) Establecer un cuadro lo más completo posible sobre los 
graves hechos referidos, sus antecedentes y circunstancias; 
b) Reunir antecedentes que permitan individualizar a sus víc-
timas y establecer su suerte o paradero; c) Recomendar las
medidas de reparación y reivindicación que crea de justicia; y
d) Recomendar las medidas legales y administrativas que a su
juicio deben adoptarse para impedir o prevenir la comisión
de los hechos a que este artículo se refiere.” [Informe, 1991: 
VIII]

También se deja especificado que por graves violaciones debe entend-
erse “las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con 
resultado de muerte, en que aparezca comprometida la responsabilidad moral 
del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio”. Además, como 
concesión a las fuerzas armadas se incluyen “los secuestros y los atentados con-
tra la vida cometidos por particulares bajo pretextos políticos” [Informe, 1991: 
VIII], aunque de acuerdo a la normativa internacional, las violaciones a los dere-
chos humanos sólo corresponden a hechos cometidos por agentes del Estado. 

Cabe destacar que ya la denominación de la Comisión indica que no 
abordará el tema de la justicia. Se considera que debe bastar la verdad para 
acceder a la reconciliación, apelando al perdón de los afectados. Esta posición 
se refuerza en el artículo segundo del Decreto Supremo 355, donde se señala: 
“En caso alguno la Comisión podrá asumir funciones jurisdiccionales propias 
de los Tribunales de Justicia” (…) ni “pronunciarse sobre la responsabilidad que 
con arreglo a las leyes pudiera caber a personas individuales por los hechos de 
que haya tomado conocimiento” [Informe, 1991: VIII]. Vale decir, la Comisión no 
podrá juzgar, lo que es obvio porque esta tarea le corresponde a los tribunales, 
pero tampoco podrá mencionar los nombres de los hechores, incluso al estar 
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plenamente identificados, lo que es grave pues implica su impunidad social y 
moral. 

Otra restricción del trabajo de la Comisión es que solo debe abocarse 
a los casos de violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte, 
dejando fuera las situaciones de tortura, a pesar de que también constituyen 
crímenes de lesa humanidad. 

Para integrar la Comisión el Presidente Aylwin nominó a ocho personas 
“de reconocido prestigio y autoridad moral en el país” [Informe, 1991: VIII]. Fue 
presidida por el abogado Raúl Rettig, por lo que también es conocida como 
Comisión Rettig. La integraron además la asistente social Mónica Jiménez, los 
abogados Jaime Castillo, José Luis Cea, José Zalaquett, Laura Novoa y Ricardo 
Martin, así como el historiador Gonzalo Vial. Esta nómina refleja la posición de 
la Concertación, pues no la integra ningún representante de la izquierda –el sec-
tor más gravemente golpeado por la dictadura- ni tampoco de las víctimas. En 
cambio se nominó a dos integrantes que habían sido funcionarios de la dictadu-
ra de Pinochet, como son Ricardo Martin y Gonzalo Vial. Sin embargo, se puede 
considerar que esta composición ideológica de la Comisión podía constituir 
un factor de credibilidad para el sector de la población reticente a admitir la 
veracidad de las violaciones a los derechos humanos denunciadas. 

El trabajo de la Comisión

Más de 60 personas de diversas profesiones fueron contratadas para 
atender a los denunciantes, ordenar, almacenar y procesar la información re-
cabada a través de las entrevistas con familiares de las víctimas y documentos 
aportados por múltiples organismos de derechos humanos, estatales, políticos 
y religiosos. 

Los familiares de las víctimas tuvieron la oportunidad de presentar de-
nuncias tanto en Santiago como en las diversas intendencias y gobernaciones a 
lo largo del país, así como en las embajadas y consulados de Chile en el exte-
rior. En total, la Comisión recibió la denuncia de alrededor de 3.400 casos que 
fueron analizados. 

También se procuró recabar información a través de las jefaturas de 
las Fuerzas Armadas y Carabineros, sin embargo, la respuesta reiterada fue que 
los documentos correspondientes habían sido incinerados o destruidos luego 
de transcurrido el plazo legal para hacerlo. Sólo la Armada envió material que 
resultó de utilidad para las indagaciones. [Informe, 1991: 7-8)

Todos los antecedentes reunidos que se consideró pudieran tener rele-
vancia para las investigaciones judiciales fueron hechos llegar a los tribunales de 
justicia. 
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Partidos políticos e iglesias, así como organizaciones de derechos hu-
manos internacionales. 

Luego de analizar cada caso, la Comisión calificó a 2.279 personas como 
víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política con 
resultado de muerte y en 640 casos declaró no haberse podido formar tal con-
vicción. Otros casos fueron desechados por no corresponder a su mandato o 
por ser insuficientes los datos aportados para realizar cualquier investigación. 

El Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación

El contenido del Informe, que está separado en dos volúmenes y fue 
publicado en tres tomos, refleja un trabajo muy acucioso y ajustado al mandato 
que se le había encomendado a la Comisión.

Luego que en la primera parte del volumen I se señalan los métodos de 
trabajo y los criterios utilizados para el análisis de los casos, la segunda parte 
hace referencia al marco político previo al golpe militar y hasta 1990; al marco 
legal e institucional, en que destacan la dictación del DL de Amnistía en 1978 y la 
promulgación de la Constitución de 1980; a los tribunales de justicia, develando 
claramente su concomitancia con el poder dictatorial.

La tercera parte entrega un análisis pormenorizado de las violaciones 
a los derechos humanos y de las reacciones de sectores relevantes como la 
sociedad chilena, las iglesias, los medios de comunicación, los partidos políti-
cos, organizaciones gremiales y los propios familiares de las víctimas, así como 
organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Este análisis 
está subdividido en tres períodos y para cada uno de ellos hay relatos de casos 
referidos a los diferentes métodos represivos. 

Cabe destacar que no hay ningún análisis específico basado en carac-
terísticas grupales como podrían ser mujeres, niños, homosexuales, pueblos in-
dígenas, población rural o grupos étnicos.

Un cuarto capítulo está referido a los efectos familiares y sociales de 
estas violaciones a los derechos humanos, ilustrando con citas de los afectados 
aspectos como la pérdida y el duelo, la incertidumbre prolongada, alteraciones 
de la vida familiar, el estigma y la marginación. 

El quinto capítulo se centra en los casos declarados sin convicción, vale 
decir, no reconocidos como violaciones a los derechos humanos, los que en 
total suman 641. 

La cuarta parte del Informe contiene las propuestas de reparación y de 
prevención de violaciones a los derechos humanos, así como los datos estadísti-
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cos, donde las víctimas son clasificadas por la forma de muerte, su estado civil, 
sexo, nacionalidad, edad, militancia política, región y año del hecho, así como por 
la actividad que realizaba. En estas estadísticas se consigna un total de 2.279 
víctimas reconocidas, de las cuales 957 corresponden a casos de detenidos 
desaparecidos, 1.068 muertos por agentes del Estado o personas a su servicio, 
164 víctimas de la violencia política (protestas, enfrentamientos) y 90 muertos 
por particulares actuando bajo pretextos políticos. [Informe, 1991: 883] 

El volumen II, que corresponde al tercer tomo, incluye todos los casos 
calificados, consignados por orden alfabético y con una breve relación de cada 
uno, en que se señala la fecha y características del hecho represivo, algunos 
datos biográficos de la víctima y la filiación institucional de los represores (Car-
abineros, Ejército, DINA, etc.), pero sin dar su identidad, respetando así los 
términos del mandato encomendado a la Comisión. Los aportes nuevos, espe-
cialmente sobre el destino de los detenidos desaparecidos, son mínimos, ya que 
los integrantes de las fuerzas armadas se negaron a entregar la información que 
sólo ellos conocen. En los datos de estas víctimas sólo se indica el último lugar 
en que fueron vistos, el que en muchos casos fue un recinto de tortura.  

Propuesta de medidas de reparación y prevención

La Comisión especifica que entiende la reparación como “un conjunto 
de actos que expresan el reconocimiento y la responsabilidad que le caben al 
Estado en los hechos y circunstancias que son materia de este Informe. La rep-
aración es una tarea en la que el Estado ha de intervenir en forma consciente 
y deliberada. Sin perjuicio de ello, la reparación ha de convocar a toda la socie-
dad chilena. Ha de ser un proceso orientado al reconocimiento de los hechos 
conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución 
de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas” [In-
forme, 1991: 823].

A continuación se señalan múltiples medidas de reparación en difer-
entes ámbitos. En primer lugar se refiere a la reparación pública de la dignidad 
de las víctimas, por ejemplo a través de proyectos culturales y gestos simbóli-
cos. Luego enuncia recomendaciones de carácter legal y administrativo, como 
la declaración de muerte presunta de las personas detenidas desaparecidas, 
para resolver problemas legales. Otras recomendaciones hacen referencia al 
bienestar social, estando relacionadas con la previsión, la salud, la educación y 
la vivienda. En cuanto a la salud, se subraya la necesidad de una atención espe-
cializada, orientada a abordar las secuelas físicas y psíquicas de las experiencias 
traumáticas. También se sugiere eximir del servicio militar obligatorio a los hijos 
de las víctimas. Finalmente, y como una medida merecedora de una atención 
urgente, propone una Pensión Única de Reparación para contribuir al bienestar 
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social de los familiares directos de las personas calificadas como víctimas de 
violaciones a los derechos humanos. [Informe, 1991: 824-836]

En cuanto a la prevención, se enuncian una serie de medidas relaciona-
das con la adecuación del ordenamiento jurídico nacional al derecho interna-
cional de los derechos humanos; la existencia de un poder judicial que cumpla 
efectivamente su rol de garante de los derechos esenciales de las personas; 
fuerzas armadas y de orden que ejerzan sus funciones respetando los derechos 
humanos; la creación de una institución orientada a la protección y promoción 
de los derechos humanos. Asimismo, se hacen múltiples sugerencias para la ed-
ucación y la consolidación de una cultura respetuosa de los derechos humanos. 
[Informe, 1991: 837-869]

Como una recomendación especial, se insta a la creación de una fun-
dación de derecho propio, para continuar el trabajo de la Comisión, colaborar 
en la búsqueda de las víctimas, centralizar la información acumulada, asistir a los 
familiares en materia legal y social así como elaborar propuestas educacionales 
en materia de derechos humanos. [Informe, 1991: 871-873]

Impacto de la publicación del Informe de la Comisión de Verdad 
y Reconciliación

El Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación o Informe Rettig 
es un documento de máxima importancia, por cuanto otorga el carácter de 
verdad reconocida oficialmente a las graves violaciones a los derechos humanos 
cometidas por la dictadura de Pinochet, las que hasta ese momento eran ne-
gadas o puestas en duda por algunos sectores de la sociedad. Confirma que en 
Chile hubo una política estatal de exterminio de opositores políticos y señala el 
grave abandono de deberes que hizo el poder judicial en relación a las denun-
cias de los perseguidos, al no acoger los recursos de amparo y aplicar siempre 
la Ley de Amnistía. 

Aunque por estar fuera de su mandato no calificó los casos de presos 
políticos, dejó constancia de que “en los recintos secretos de detención de la 
DINA y de otro servicios de inteligencia se practicaron sistemáticamente malos 
tratos y tortura”, detallando además los aberrantes métodos de tortura física y 
psicológica más frecuentemente aplicados a los detenidos. [Informe, 1991: 478-
480]

El día 4 de marzo de 1991 el Presidente Aylwin dio a conocer los con-
tenidos del Informe Rettig a través de una cadena nacional de radio y televisión. 
Visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos, pidió públicamente per-
dón a nombre del Estado. Para los familiares de las víctimas, este reconocimien-
to oficial de una verdad tantas veces denunciada sin que fuera acogida, y el gesto 
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del Presidente, constituyeron una forma de reparación moral. 

Las Fuerzas Armadas de inmediato rechazaron perentoriamente el In-
forme, aduciendo los mismos argumentos con que habían justificado el golpe 
militar 17 años antes. El Ejército le negó tanto validez histórica como jurídica, 
señalando: “El Ejército de Chile declara solemnemente que no aceptará ser 
sentado ante la ciudadanía en el banquillo de los acusados, por haber salvado 
la libertad y la soberanía de la patria” [La Época, 28-03-1991]. Esta visión de 
los hechos fue reforzada por Julio Dittborn, presidente del partido de derecha 
Unión Demócrata Independiente, quien manifestó: “Nuestra sensación es que 
los responsables últimos no son aquellos bomberos que fueron llamados a apa-
gar el incendio, sino aquellos que provocaron el hecho” [Las Últimas Noticias, 
27-02-1991]. Después de publicado el Informe lo rechazó opinando que “no es
un documento adecuado para transformarse en la verdad  común ni menos en
la verdad oficial respecto a los problemas de los derechos humanos vividos en
el país”. [La Nación, 29-03-1991]

Por su parte, organismos de derechos humanos y las agrupaciones de 
familiares de las víctimas valoraron el reconocimiento de que los crímenes por 
ellos denunciados correspondían a hechos reales y que los detenidos desapa-
recidos, las torturas y los asesinatos  no habían sido un invento para dañar la 
imagen de las fuerzas armadas. Sin embargo, también lamentaron las falencias, 
como manifestó Sola Sierra, entonces presidenta de la Agrupación de Familiares 
de Detenidos Desaparecidos en una entrevista realizada por la revista Reflexión 
de CINTRAS: “Para los familiares de detenidos desaparecidos el Informe no re-
sponde la principal exigencia que nosotros hicimos, que es el saber dónde están 
nuestros familiares, qué pasó con ellos, si están muertos dónde están sus restos, 
quiénes son los responsables”. Con respecto a la propuesta de incorporar la 
causal de detención con desaparición a la Ley de Muerte Presunta vigente, Sola 
Sierra rechaza tajantemente esa opción: “Nosotros no la vamos a aceptar (…) 
nosotros hemos dicho siempre y seguiremos diciendo que no vamos a declarar 
muertos a nuestros familiares (…) Mientras no se establezca verdaderamente 
cuándo los asesinaron, dónde los asesinaron, cómo los asesinaron, quién es el 
responsable, nosotros no los podemos declarar muertos. (…)  Las únicas ev-
idencias que tenemos son las de osamentas encontradas en el pasado y ellas 
tienen relación con no más de 20 casos”. [Reflexión Nº 11, marzo 1991: 21-23]

Es preciso señalar que, si bien un objetivo declarado de la Comisión 
Rettig fue restablecer a través de la verdad la dignidad de las personas, en la 
práctica ese efecto no se logró plenamente. El motivo principal es que sólo 
fueron reconocidas como “víctimas”, sin rescatar sus ideales, su lucha social, su 
entrega desinteresada al desarrollo de un proyecto histórico que perseguía la 
construcción de una sociedad efectivamente democrática y con mayor justicia 
social. Esta falencia deriva de la interpretación que la Comisión hace de los 
hechos históricos que precedieron al golpe de estado, la que dice relación con 
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la posición ideológica de derecha y centro derecha de sus integrantes, los que 
rechazan el proyecto histórico del gobierno popular. Esta interpretación, basada 
en la llamada guerra fría, ignora los cambios positivos para la mayoría ciudadana 
realizados por el gobierno de Allende sin aplicación de violencia y respetando 
la libertad. En cambio, le adjudica culpa en la violencia desatada en los meses 
previos al golpe militar, cuyo origen en realidad fueron fundamentalmente los in-
tentos por impedir el desarrollo de su programa de gobierno y hacerlo fracasar.

De este modo, y aunque no se declarara explícitamente, las personas 
afectadas por la represión siguieron con el estigma de haber sido “violentistas”. 
Este estigma es reforzado con la impunidad, la que  implica que no son víctimas 
merecedoras de justicia. 

Medidas de reparación a partir del Informe Rettig

Recogiendo una de las recomendaciones centrales de la Comisión Ret-
tig, en febrero de 1992 se dictó la Ley de Reparación (Nº 19.123) que beneficia 
en términos económicos a los familiares directos de las víctimas: se establece 
una pensión para los padres, los cónyuges y los hijos menores de 25 años; se 
exime del servicio militar obligatorio a los hijos varones; se conceden becas de 
estudio para los estudiantes de educación secundaria y superior; se les asegu-
ra la atención gratuita en el servicio de salud público. Esta ley creó, además, la 
Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, cuyo objetivo fue “coor-
dinar, ejecutar y promover las acciones necesarias para el cumplimiento de las 
recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad 
y Reconciliación” [Informe, 1996: 14] Estuvo vigente hasta 1996, año en que 
publicó su informe final. Una de sus tareas concretas fue determinar acerca de 
los casos que la Comisión Rettig no había alcanzado a conocer en profundidad, 
así como de nuevos casos que se presentaran. También le correspondió dar asis-
tencia social y legal a los familiares de las víctimas. La Corporación examinó más 
de 2.000 casos, reconociendo 899 nuevas víctimas, con lo que la cantidad total 
de personas calificadas como detenidos desaparecidos, muertos por agentes del 
Estado o violencia política ascendió a más de 3.000.

Además formuló proposiciones concretas para diferentes áreas insti-
tucionales y entregó al Ministerio de Educación una Biblioteca Básica para la 
introducción de la formación en derechos humanos, con propuestas temáticas 
desarrolladas, metodología pedagógica para implementarlas y definiciones de 
los contenidos fundamentales. 
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 Lamentablemente, como señaló diez años después Andrés Domínguez, 
quien se había desempeñado como secretario ejecutivo de la Corporación, 
“no se incorporó en la educación formal los estudios de derechos humanos, 
pese a que estos son la base de la institucionalidad y que la Corporación de 
Reparación y Reconciliación entregó al Ministerio de Educación una biblioteca 
completa para llevarla a cabo en todos los niveles de la enseñanza. Sin embargo, 
teorías pedagógicas trasnochadas inventaron el argumento de ciertos objetivos 
‘transversales’ de la educación, los que mágicamente podrían producir el mismo 
efecto, contradiciendo incluso la definición de derecho a la educación de los 
Pactos Internacionales y de las obligaciones que los Estados asumen cuando las 
suscriben, mientras las nuevas generaciones se alejan inexorablemente de su 
participación política, negándose incluso a asumir su condición de ciudadanos” 
[Domínguez, 2005: 139-140]. Esta evaluación sigue plenamente vigente hasta el 
día de hoy. De hecho, no hay profesores formados con una metodología adecua-
da para impartir esta materia y tampoco un plan nacional de derechos humanos.

Reparación en salud

 Una medida pionera en el mundo fue, sin duda, la creación del Programa 
de Reparación y Atención Integral en Salud para las Víctimas de Violaciones a 
los Derechos Humanos, PRAIS. Sus orígenes se remontan a septiembre de 1990 
cuando se creó el primer equipo profesional con la finalidad de atender a las 
familias afectadas por el hallazgo de osamentas de detenidos desaparecidos en 
Pisagua. A partir de 1991 el programa se extendió a otras regiones del país y 
en diciembre de 1992 fue formalizado a través de una resolución exenta del 
Ministerio de Salud. Algunos años después estuvo a punto de ser cerrado, a lo 
que se opuso tenazmente la Agrupación de Beneficiarios PRAIS, logrando final-
mente que en 2004 el Programa PRAIS fuera incluido en la Ley de Reparación 
19.980, dejando de depender su funcionamiento sólo de la voluntad del gobier-
no de turno. Esta medida de reparación es la que tiene la más amplia cobertura 
porque además de las personas calificadas como familiares de detenidos desa-
parecidos o de ejecutados políticos también  incluye a quienes sufrieron prisión 
política y a su grupo familiar, así como a retornados del exilio y exonerados. 
Actualmente existen 29 equipos PRAIS, uno por servicio de salud, y se estima 
una población de 650.000 beneficiarios a nivel nacional. Por lo general, los equi-
pos están compuestos por asistente social, psicólogo, psiquiatra, médico general 
y secretaria administrativa, además de un coordinador que es el funcionario que 
opera como vínculo entre el servicio de salud correspondiente, el ministerio y 
el equipo. El equipo PRAIS forma parte de la red asistencial, correspondiéndole 
gestionar al interior de la red las atenciones de especialidades médicas. Los 
efectos del trauma psicológico en los casos de moderada y alta complejidad son 
atendidos directamente por el equipo. 
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A pesar de las serias dificultades, sobre todo en los primeros años, de-
bido a la estigmatización de los usuarios que motivaba su rechazo por los fun-
cionarios de algunas especialidades y de estar, además, sometido el Programa a 
las innegables deficiencias del sistema estatal de salud, el PRAIS ha cumplido una 
valiosa función. 

Reparación moral

Una medida significativa de dignificación de las víctimas y conservación 
de la memoria fue la construcción –a petición de los familiares- del Memorial 
del Detenidos Desaparecido y el Ejecutado Político en el Cementerio General 
de Santiago, cuya primera piedra se colocó en septiembre de 1990. Poco antes 
del término del mandato del Presidente Aylwin, en febrero de 1994, se realizó 
una solemne ceremonia de inauguración frente a la enorme lápida en que están 
inscritos los nombres de más de 4.000 personas reconocidas por las Agrupa-
ciones correspondientes como detenidos desaparecidos o ejecutados políticos. 
A ambos lados de la lápida hay una serie de nichos para ir acogiendo los restos 
de las víctimas. Este memorial se ha convertido en un lugar simbólico, en el cual 
culminan las marchas conmemorativas, de recuerdo de los mártires y de exigen-
cia de verdad y justicia que se realizan cada año el día 11 de septiembre. 

Es preciso reconocer que durante el primer gobierno post dictatorial se 
desplegaron importantes esfuerzos de reparación. Sin embargo, su efectividad 
muchas veces se vio mermada porque carecía de un enfoque integral. Al respec-
to, Carlos Madariaga, psiquiatra del Centro de Salud Mental y Derechos Hu-
manos, CINTRAS, señaló que “desde instancias gubernamentales se ha entendi-
do la reparación de manera reduccionista, privilegiándose casi unilateralmente 
las soluciones pecuniarias. Con tal orientación han quedado en desmedro los 
aspectos jurídicos, éticos, sociopolíticos y psicosociales, hecho que ha generado 
en la contraparte (las víctimas) fuertes sentimientos de frustración y desencan-
to, estados psicoemocionales que han hecho abortar en gran medida los esfuer-
zos de reparación en curso”. La mayor incidencia en este hecho la ha tenido la 
ausencia de justicia: “La impunidad, en tanto forma concreta de violencia social 
ejercida desde el Estado sobre personas previamente dañadas por la tortura, 
la desaparición forzada, el asesinato de seres queridos, etc., es vivenciada por 
las víctimas como una nueva forma de manifestación represiva desde el sistema 
estatal, y su perpetuación en el tiempo profundiza las heridas. Es por ello que 
la impunidad es incompatible con la reparación si entendemos a esta última 
desde un enfoque integral y multiaxial. No habrá reparación plena en un marco 
restrictivo de la verdad y la justicia”. [Madariaga, 1994: 9-10]
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Desarrollo posterior de la problemática de derechos humanos

El proceso de transición a la democracia en Chile, en el ámbito de los 
derechos humanos ha estado lleno de ambigüedades, de avances, estancamien-
tos y retrocesos, derivados fundamentalmente del poco compromiso real de 
los diferentes gobiernos de la Concertación con esta materia, más preocupados 
de mantener buenas relaciones con la derecha política y las fuerzas armadas ga-
rantizando la impunidad para los perpetradores de los crímenes. A esta postura 
se han opuesto tenazmente las agrupaciones de familiares de las víctimas que 
han exigido –y siguen exigiendo- verdad y justicia plena, contando para ello con 
el apoyo de los organismos de derechos humanos.  

Ejemplos del atraso en que nos encontramos son el hecho que hasta el 
día de hoy no se haya creado la figura del ombudsman o defensor de derechos 
humanos, que existe en casi todos los países democráticos y tampoco se ha 
tipificado jurídicamente ni la tortura ni la desaparición forzada. 

Además, sigue vigente el DL 2.191 de Amnistía (o más propiamente de 
autoamnistía, como lo ha calificado formalmente la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos), dictado por Pinochet en 1978. Por el contrario, en 
lugar de derogarlo, durante largos años se procuró avalarlo legislativamente e 
incluso ampliar su vigencia en sucesivas ocasiones. Fue el caso en 1993, cuando 
la reactivación de algunos procesos relacionados con violaciones a los dere-
chos humanos sobre la base de antecedentes aportados por la Comisión Rettig, 
motivó una amenaza no velada del alto mando del Ejército. En esa oportunidad, 
para hacer fracasar los intentos gubernamentales de imponer definitivamente 
la impunidad, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos realizó 
una huelga de hambre, al igual que en tiempos de dictadura. Intentos similares 
de afianzar la impunidad se produjeron en 1995 con un proyecto de ley del 
Presidente Frei y el proyecto Figueroa-Otero (acordado entre el ministro de 
Interior Carlos Figueroa y Miguel Otero, senador del partido de derecha Reno-
vación Nacional) a fines del mismo año, así como con un proyecto de ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Senado en 1998. [Brinkmann, 1999: 115-
120; 131-137; 189-190]

Por otra parte, en Chile se mantiene la vigencia de la Constitución Políti-
ca promulgada por el régimen cívico-militar en 1980, a la que sólo se le han 
hecho algunas reformas, pero manteniendo su esencia. Actualmente ha surgido 
con fuerza desde la ciudadanía la exigencia de una nueva constitución, exigencia 
que ha sido acogida por el gobierno de Michelle Bachelet, pero aún no se ha 
definido qué mecanismo se utilizará para ello. 

La Comisión de la Verdad y el desarrollo de la problemática de derechos humanos en Chile
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Medidas positivas de respeto a los derechos humanos

Algunas medidas positivas en los últimos años del siglo XX e inicios del 
XXI han sido la creación del Programa Continuación Ley 19.123; de la Comis-
ión Nacional de Prisión Política y Tortura; del Instituto de Derechos Humanos y 
del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, así como el establecimiento 
de algunos sitios de memoria.

El Programa Continuación Ley 19.123 (de reparación) fue creado en 
1997 para darle continuidad al trabajo de la Corporación Nacional de Rep-
aración y Reconciliación, dependiendo del Ministerio del Interior. Atiende los 
procesos judiciales en tramitación por causas de violaciones a los derechos 
humanos iniciados en todo el país, ya sea en forma directa como parte coadyu-
vante o indirectamente a través de la entrega de información solicitada por los 
jueces. 

La Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura fue creada en noviem-
bre de 2003 por el Presidente Ricardo Lagos, acogiendo la exigencia de este 
grupo humano por largos años marginado de toda medida de reparación, excep-
to la atención en salud. Registró a alrededor de 35.000 hombres y mujeres que 
prestaron testimonio sobre las penas de prisión que les habían sido arbitraria-
mente impuestas y las atrocidades a que habían sido sometidos. A partir de es-
tos antecedentes y de investigaciones propias, la Comisión publicó un informe 
que además de una presentación del contexto histórico contiene un listado de 
los centros de tortura que existieron en el país; una descripción de los métodos 
físicos y psicológicos de tortura empleados y de sus secuelas a corto, mediano 
y largo plazo; algunas citas literales extraídas de los testimonios y un listado de 
27.153 personas que son las oficialmente reconocidas como víctimas de prisión 
política y tortura.   En 2005 se fijó un monto para la reparación económica, el 
que por los beneficiados no fue percibido como “justo y adecuado”, como exige 
la Convención contra la Tortura. De hecho, es considerablemente menor a la 
pensión que perciben los familiares de detenidos desaparecidos y de ejecuta-
dos políticos. Sin embargo, lo que es considerado de la mayor gravedad por la 
mayoría de los sobrevivientes de tortura, es que la misma ley de reparación que 
fija su pensión establece un secreto de 50 años para todos los antecedentes 
entregados, favoreciendo la impunidad de los torturadores.

Es, sin duda, un mérito del gobierno de Lagos haber tomado la decisión 
de abordar este tema extremadamente complejo, pero ineludible como so-
ciedad. Sin embargo, como tantas veces al tratarse de medidas destinadas a 
la elaboración del pasado dictatorial, quedó la impresión de que no primó el 
compromiso ético de ofrecer una reparación que responda efectivamente a la 
gravedad del daño infligido, sino el cálculo político de presentarse ante el mun-
do como país ejemplar que cumple con la exigencia de reparación contenida 
en los instrumentos de Naciones Unidas. No hay que olvidar que este es un 



126

antecedente importante cuando se aspira a establecer convenios económicos 
con países de la Unión Europea. 

En el año 2010, bajo el primer mandato de la Presidenta Michelle 
Bachelet, se creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Aunque no cum-
ple totalmente con los requisitos establecidos por la ONU para este tipo de 
instituciones, pues carece de independencia plena de los poderes del Estado, 
ha cumplido una importante labor, por ejemplo, en el ámbito de la denuncia de 
casos actuales de tortura.

El mismo año 2010 se inauguró el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, una importante obra del gobierno de Bachelet. En su sitio web indica 
que es “un espacio destinado a dar visibilidad a las violaciones a los derechos 
humanos cometidas por el Estado de Chile entre 1973 y 1990, a dignificar a la 
víctimas y a sus familiares, y a estimular la reflexión y el debate sobre la impor-
tancia del respeto y la tolerancia, para que estos hechos nunca más se repitan”. 
Ha cumplido una valiosa labor al mantener vivo y transmitir a las nuevas gen-
eraciones el recuerdo de los graves crímenes cometidos bajo la dictadura y los 
nombres de sus innumerables mártires. Adolece, sin embargo, de la misma visión 
sesgada de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, propia de los ac-
uerdos entre la Concertación y la Alianza de derecha, ya que también reduce 
a los luchadores y las luchadoras sociales que sufrieron represión política a su 
calidad de víctimas. No se explicita un trasfondo histórico que oriente sobre el 
origen de los crímenes, el proyecto social de los perseguidos y los motivos de 
su persecución, como tampoco hay referencias a su heroica lucha de resistencia.

Los sitios de memoria, entre los cuales destaca el Parque por la Paz en 
la Villa Grimaldi, antiguo centro clandestino de tortura, han sido establecidos en 
diferentes lugares del país. Por lo general, han sido producto de iniciativas de los 
propios familiares y sectores de la población local sensibilizados con el tema, 
contando con el apoyo económico del gobierno. 

La difícil lucha por verdad y justicia

El camino recorrido para lograr el establecimiento de la verdad plena y 
la justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos ha sido arduo y la 
meta aún está lejos, a pesar de los esfuerzos desplegados principalmente por las 
agrupaciones de familiares de las víctimas y los abogados que las han apoyado. 
Los vaivenes del trayecto han estado marcados por la evolución en la situación 
política y social del país. 

En una exposición realizada en un seminario organizado por la Agrupación 
de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, en el año 2012, el abogado Nelson 
Caucoto señaló algunos de los principales hitos en la lucha por la justicia. Inició 
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su labor en 1976 bajo el alero de la Vicaría de la Solidaridad: “Fueron primeros 
años terribles. Inicié mi actividad profesional en una sala donde escuchaban más 
los muros que los ministros (jueces) que estaban allí para deliberar, me pareció 
dramático y traumático”. Luego agrega: “Entre 1973 y 1997 existió cero justicia 
(…) salvo contados casos. (…) Tanto durante la dictadura como en los prim-
eros siete años de transición democrática en este país no pasó absolutamente 
nada”. Señala que “se vio comprometida en esto la dirigencia política que en-
cabezó el proceso de transición a la democracia y a través de un pacto desechó 
la justicia, la verdad y todo avance real en materia de derechos humanos.” En 
1997 comienza a haber un cambio al interior del poder judicial al incorporarse 
nuevos jueces más proclives al tema de los derechos humanos, pero los avances 
siguen siendo mínimos. Recién en 1998 se da lo que él llama un “salto cualitati-
vo”, al ser acogida una querella contra Pinochet. Luego de la detención del ex 
dictador en Londres ese mismo año, estas querellas rápidamente aumentan a 
400. Sin embargo, continúan las dificultades, como refiere Caucoto: “En esa épo-
ca teníamos que enfrentar una colusión entre la Corte Suprema y la justicia mil-
itar; (…) si avanzaba una causa en el juzgado civil, la pedía la justicia militar, se le
aplicaba la amnistía, llegaba a la Corte Marcial que confirmaba la amnistía, pasaba
a la Corte Suprema que confirmaba la amnistía. Ese es el escenario en que no
desenvolvíamos.” La situación recién cambió en el año 2003 con la nominación
de jueces con dedicación exclusiva para las causas de derechos humanos por
parte del Estado, lo que permitió un avance más rápido de las mismas. A partir
de 2006 algunos jueces comenzaron a interiorizarse en el derecho internacio-
nal que declara imprescriptibles y no amnistiables los hechos que constituyen
crímenes de lesa humanidad. Ese año, por primera vez, la Corte Suprema se
negó a aplicar la amnistía en un caso de detenido desaparecido y los acusados
fueron condenados. [Caucoto, 2012: 21-33]

Una nueva dificultad para lograr verdaderamente justicia surgió a partir 
de 2007, cuando la Corte Suprema comenzó a aplicar lo que denominó media 
prescripción, argumentando que el tiempo transcurrido entre la comisión del 
delito y el momento del proceso constituye por sí solo un motivo de rebaja de 
pena. De tal modo, las condenas dictadas para la mayoría de los violadores de 
derechos humanos han sido tan bajas que no pasan ni un solo día en la cárcel, 
sino que a lo más deben presentarse periódicamente a prestar su firma. Ni 
el gobierno ni el parlamento han cuestionado este proceder que obviamente 
transgrede el espíritu de la normativa internacional de derechos humanos, por 
lo que puede afirmarse que esta impunidad disfrazada en Chile constituye políti-
ca de Estado.  

A pesar de las dificultades, entre 2000 y 2010 más de 770 ex agentes de 
los servicios de seguridad y de las fuerzas armadas fueron procesados y varios 
casos esclarecidos. De los procesados, 209 fueron condenados, pero la mayoría 
de ellos no pasaron a la cárcel. La impresión de que efectivamente se hace justi-
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cia se crea a través de algunos “chivos expiatorios” como el ex jefe de la policía 
secreta DINA Manuel Contreras, quien ha sido condenado a más de una cadena 
perpetua.

Ha sido fundamentalmente tarea de los familiares presentar las querellas 
por la muerte o desaparición forzada de sus seres queridos. La Agrupación de 
Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, se propuso que ningún caso registrado 
por ellos quedara sin justicia y a partir de 2008 presentó más de mil querellas 
criminales en contra de los ex agentes del Estado que resulten responsables de 
los homicidios, muchas de las cuales continúan en tramitación. 

La tarea no está concluida, pero como manifiesta Alicia Lira, presidenta 
de la AFEP: 

“Nuestra Agrupación jamás aceptará la justicia en la medida 
de lo posible, eso sería como aceptar que nuestros familiares 
sacrificaron en vano sus preciosas vidas. Ellos lucharon por 
una mejor calidad de vida para sus familias, por una sociedad 
mejor, más justa y solidaria. Nosotros rescatamos sus luchas 
y trabajamos en el presente por la verdad, la justicia y para 
tener un futuro con dignidad y respeto hacia nuestros lucha-
dores y mártires, que fueron cayendo a lo largo de 17 años en 
todo Chile. Un pueblo sin memoria permitiría que los hechos 
vuelvan a repetirse.” [Lira, 2012: 82] 

Conclusión

En Chile no ha existido una elaboración social adecuada, impulsada des-
de el Estado, respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas 
masivamente durante la dictadura cívico militar, las que constituyen un trau-
ma de origen social, para el cual la elaboración individual es insuficiente. En el 
ámbito jurídico no ha habido voluntad política para establecer efectivamente 
justicia. Los avances que se han logrado han sido fundamentalmente gracias al 
esfuerzo desplegado por los propios familiares, la perseverancia de los aboga-
dos de derechos humanos y el compromiso, sobre todo en los últimos años, de 
algunos jueces con dedicación especial a estos procesos, los que han contado 
con el importante concurso de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía 
de Investigaciones.

Al no iniciarse las querellas por iniciativa del Estado, las sentencias con-
denatorias tampoco han sido acompañadas de un repudio moral y social a nivel 
de autoridades. De hecho, se ha tendido un manto de silencio sobre los éxitos 
judiciales logrados por quienes sí han perseguido incansablemente la justicia, 
mermando así su efecto reparatorio. 
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Persiste un alto grado de impunidad. Ejemplo de ello es que ninguno de 
los cuatro integrantes de la junta militar que lideró el golpe de estado estuvo 
un sólo día en la cárcel. Pero no se trata sólo de una impunidad penal. Ella se 
manifiesta también en el ámbito histórico, moral y político.

El Estado chileno tampoco ha cumplido con satisfacer el derecho a la 
verdad, en el sentido pleno que le es asignado por la Comisión de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas. Su Relator Especial Luis Joignet ha puntualizado 
que no existe sólo el derecho individual que tiene toda víctima, sus parientes o 
amigos a saber qué pasó, derecho que en Chile no se ha cumplido cabalmente 
en tanto se sigue negando información sobre el destino de los detenidos de-
saparecidos. Señala que además “el derecho a saber es un derecho colectivo 
que tiene su origen en la historia (…) tiene, a cargo del Estado, el ‘deber de la 
memoria’, a fin de prevenir contra las deformaciones de la historia que tienen 
por nombre el revisionismo y el negacionismo; en efecto, el conocimiento para 
un pueblo, de la historia de su opresión, pertenece a su patrimonio y como tal 
debe ser preservado. [Joinet, 1997]

En lugar de cumplir con este derecho colectivo a la verdad, lo que ha 
preponderado en Chile es justamente el revisionismo y negacionismo. Se silen-
cian los ideales de justicia social de los perseguidos y su lucha de resistencia 
contra la brutal dictadura. La versión de la historia que se ha impuesto desde los 
círculos de poder y difundido a través de los medios de comunicación, es que 
víctimas y victimarios comparten la responsabilidad en los crímenes: los unos 
(la izquierda) por haber supuestamente propugnado la violencia, los otros, por 
haberla aplicado. Este empate político, a partir del cual se construyen las narrati-
vas históricas, implica también un empate ético. La “teoría de los dos demonios” 
que se ha ido imponiendo, estigmatiza gravemente a las víctimas, marginaliza a 
los sobrevivientes y aísla a los familiares, minimizando el efecto reparatorio de 
otras medidas estatales. 

Sobre esta base, el Estado naturalmente no ha logrado su objetivo de 
“reconciliar” a una sociedad profundamente dividida. Se ha impedido el sur-
gimiento de una cultura nacional de derechos humanos que adquiera el carácter 
fundacional de una nueva convivencia entre las personas y no se han crea-
do condiciones estructurales como las que requiere una sociedad de Estado 
democrático de derecho.  
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La importancia y los limites de la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación en el proceso 

peruano

Sofía Macher1

Antecedentes

El Perú (1980 – 2000), sufrió un conflicto armado interno 
desatado por el grupo maoísta Sendero Luminoso (SL). Este inició 
una guerra contra el Estado peruano para tomar el poder, que 
se extendió a casi todo el territorio nacional, provocando miles 
de muertes y una gran destrucción de infraestructura y pérdidas 
económicas principalmente en la agricultura. La CVR señalo en la 
primera conclusión de su  informe final:

“La CVR ha constatado que el conflicto arma-
do interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000 
constituyó el episodio de violencia más inten-
so, más extenso y más prolongado de toda la 
historia de la República. Asimismo, que fue un 
conflicto que reveló brechas y desencuentros 
profundos y dolorosos en la sociedad peruana.”2

La CVR estableció una relación entre la situación de pobre-
za y exclusión social con la probabilidad de ser víctima del conflicto 
armado interno, que se demuestra con el perfil de las víctimas: el 
79% de las víctimas fatales (fallecidos y desaparecidos) registradas 
fue población campesina, el 56% se ocupaba de actividades agro-
pecuarias y el 75% de estas víctimas tenían como idioma materno 
el quechua u otras lenguas nativas. Estas cifras dejan en claro que la 
violencia impactó de manera desigual a los peruanos. De acuerdo a 
las estadísticas de la misma CVR, las víctimas fatales pueden haber 
superado a las 60 mil personas, siendo responsabilidad de Sendero 
Luminoso el 54% de estas muertes. 

1  Presidente do Consejo de Reparaciones de Perú para la elaboración del Reg-
istro Único de Víctimas. Foi secretária executive da Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos e comissionada da Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú. Entre outros 
prémios, recebeu a Legión de Honor do Governo Francês, e a Medalla de Honra do Con-
gresso do Perú. É formada em Sociologia na Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
en Lima, Perú.
2  Informe Final CVR. Tomo VIII página 245. 2003
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La respuesta del Estado reflejó las limitaciones para garantizar el orden 
público y la seguridad preservando los derechos humanos de todos los ciu-
dadanos y ciudadanas del país. Se despreció principalmente la vida y ladignidad 
de los peruanos y peruanasquechua hablantes y de otras lenguas nativas.Las 
estadísticas de las víctimas fatales por responsabilidad del Estado, muestran que 
las muertes en las zonas rurales fueron 5.6 veces mayores que en las zonas ur-
banas. Lo que vuelve a poner sobre la mesa el velado racismo y las actitudes de 
despreció que aún subsisten en el país desde la época de la colonia. 

Se impuso en el país una historia oficial del conflicto. En ella, se silenció 
y mintió sobre lo sufrido por miles de peruanos y peruanas en las zonas rurales. 
Se aumentó asíel sufrimiento de estaspersonas, que fueron nuevamente exclu-
idas y negadas de la historia oficial. Siguieron siendolos “otros”, los que no son 
parte integrante de la sociedad peruana: los insignificantes. 

El gobierno de Fujimori promulgo en el año 1995 una ley de amnistía 
donde se prohibía cualquier investigación relacionada con la lucha antisubver-
siva, intentando  sellar de esa manera la posibilidad de confrontar la historia 
oficial del conflicto construida por el gobierno. En el año 2000 una sentencia 
histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios 
Altos, ordenó al Estado peruano la anulación de la ley de amnistía por ser con-
traria a  los derechos humanos y abrió un nuevo momento en la lucha por la 
verdad y la justica.

Con el gobierno de transición luego del derrocamiento del tercer gobi-
erno de Fujimori, un grupo de ciudadanos y ciudadanas junto con los organis-
mos de derechos humanos exigieron la creación de una comisión de la verdad. 
A pesar de que no estuvo en la agenda de la recuperación democrática, se ganó 
esta batalla. La creación de la CVR en el año 2001, significó una modificación en 
la postura del Estado frente a las víctimas. Por primera vez se consideró que lo 
sucedido a las victimas del conflicto armado interno era un asunto de interés 
público. Esta decisión del gobierno de transición constituyó el primer paso de 
Reconocimiento orientado a modificar la exclusión de todas estas personas y 
colocó en el centro del mandato de la CVR estuvo el documentar lo sucedido 
con las víctimas. 

Este proceso impulsado por la CVR, permitió la visibilidad de las vícti-
mas. Se recibieron más de veinte mil testimonios individuales. Como dice Jelin: 
“El pasado, que se rememora y se olvida, es activado en un presente y en función 
de expectativas futuras”3. Teniendo este poder, la narración de sus memorias fue 
utilizada por las víctimas como un instrumento de “agencia”, que confrontó la 
historia hegemónica del conflicto, presentó demandas al gobierno y les permitió 
identificarse como un grupo en la sociedad. 

3  JELIN, Elizabeth. Los Trabajos de la memoria. ¿De qué hablamos cuando hablamos de memo-
rias?. Siglo Veintiuno editores, España, 2001.

La importancia y los limites de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el proceso peruano
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Durante y después de terminado el trabajo de la CVR, en el país se cre-
aron más de doscientas organizaciones de víctimas en demandan de justicia y 
reparación al gobierno.

12 años de recorrido

Queda un largo camino por recorrer para el Reconocimiento, en parte 
también porque este sector de la sociedad peruana aparece en el escenario 
público en su condición de víctima, no como ciudadano o ciudadana que ejerce 
sus derechos, como todos los demás. Se le define entonces una subjetividad de 
víctima que debe ser modificada. 

La primera batalla que ganan estas organizaciones de víctimas, con el 
apoyo de los organismos de derechos humanos, es la promulgación en el Con-
greso de la Ley de Reparaciones. Esta ley fue aprobada por unanimidad y con-
stituye otro paso sustantivo en el camino al reconocimiento. Los dirigentes de 
las organizaciones de víctimas celebraron, con la promulgación de la ley, que el 
Estado por fin les reconocía lo que habían sufrido. En ese momento de mucha 
significación para ellos/as, no hablaban de montos de reparación, solo celebra-
ban haber sido reconocidos. El espacio público ganado por las víctimas durante 
todo el proceso, ha sido respetado por todos los actores políticos, incluso por 
aquellos que critican a la CVR.  

La Ley de reparaciones recogió íntegramente las recomendaciones de 
la CVR de contar con un Plan Integral de Reparaciones, estableció un proced-
imiento administrativo (no judicial, como se establece en la normatividad na-
cional) para la entrega de reparaciones, atendiendo la masividad de las víctimas; 
y crea dos organismos para la implementación de la ley: el Consejo de Repa-
raciones (a cargo de la elaboración del Registro Único de Victimas - RUV), y la 
Comisión Multisectorial - CMAN (a cargo de la ejecución del Plan Integral de 
Reparaciones).

Cabe resaltar la composición del Consejo de Reparaciones: está integra-
do por miembros de las fuerzas armadas y por miembros de la sociedad civil, 
lo que le da una gran legitimidad. En el Consejo de Reparaciones4, a diciembre 
del 2013 se habían inscrito 182,350 víctimas individuales, 5,708 comunidades 
campesinas y nativas afectadas por la violencia que tienen derecho a las repa-
raciones colectivas, y 46 grupos de desplazados, como colectividades afectadas. 
Este trabajo de registro y reconocimiento se viene realizando desde hace nueve 
años, desde el año 2006 y, de acuerdo a la Ley, este Registro debe permanecer 
abierto de manera permanente. 

4 www.ruv.gob.pe
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Considero que esta certificación oficial constituye un segundo paso en 
el reconocimiento de las personas afectadas por el conflicto armado interno. 
Así lo asumen las personas que vienen recibiendo sus certificados. De hecho, 
formaliza la responsabilidad del Estado de no haberlas protegido adecuada-
mente y el derecho que tienen estas personas de recibir una reparación. 

La Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) es la entidad encar-
gada del seguimiento de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la 
paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional5. El Programa Integral de 
Reparaciones – PIR esta constituida por siete programas, uno de los cuales es 
de carácter colectivo. La implementación del PIR exige al equipo de la CMAN 
coordinar con más de ocho sectores del Estado que deben asumir los difer-
entes servicios, además de coordinar con tres niveles de gobierno (nacional, 
regional y local), lo que hace de esta una tarea muy compleja. 

Los dos gobiernos que hemos tenido luego de creada la CMAN, han 
mantenido un presupuesto específico para estas reparaciones, pero hasta la 
fecha solo se ha reparado a un poco más de un tercio de las víctimas. A pesar 
del compromiso de todos los gobiernos con las reparaciones, este resulta in-
suficiente y genera críticas de las organizaciones de víctimas, organismos de 
derechos humanos y la Defensoría del Pueblo. 

Lamentablemente, la manera burocrática en que se implementa el PIR 
en la práctica significa un retroceso en la percepción inicial de reconocimiento 
de las personas afectadas por el conflicto. Lo que significó un paso adelante, se 
convierte en un nuevo obstáculo para redefinir la relación Estado – sociedad en 
otros términos.

Veamos por ejemplo, el programa de salud. Se ha inscrito a las víctimas 
en el Sistema Integral de Salud – SIS, Sin embargo, el problema de fondo radica 
en que el SIS es el programa estatal diseñado para la atención en salud a las po-
blaciones que se encuentran en extrema pobreza. No es un programa diseñado 
para la reparación de víctimas que, por ejemplo, preste atención especializada a 
las secuelas de salud mental derivadas del conflicto. Si bien formalmente no se 
ha constituido un programa específico como un acto de reparación, es empero, 
lo mejor que se ha podido hacer con los escasos recursos de los que dispone 
el Estado. 

Dilemas de un proceso

En relación al largo proceso de reconocimiento, nos encontramos  aquí 
con un escollo. Todo lo avanzado en el reconocimiento se entrampa en el mo-
mento que el Estado debe ejecutar sus compromisos y se demora o es incapaz 

5 www. cman.pcm.gob.pe
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de hacerlo. Es en este momento que los sentimientos se invierten y todo lo 
positivo se vuelve negativo: la demora se interpreta como un abandono de las 
obligaciones y los sentimientos de exclusión reaparecen. 

Sin embargo, pese a todo esto, podemos afirmar que si se ha producido 
un cambio positivo con respecto a la situación previa a la creación de la CVR. 
Aunque prevalece la dimensión de la victimización antes que la de ciudadanía, se 
ha desarrollado una conciencia de derechos que ha logrado un reconocimiento 
y perdura como subjetividad enfrentada a la exclusión o a la discriminación 
frente al resto de la sociedad.

Cabe preguntarse si es correcto que las Comisiones de la Verdad 
recomienden programas de reparaciones tan complejos que exigen para su 
implementación un desarrollo institucional a veces inexistente (y ya no solo 
dinero suficiente). Esto no significa que deban rebajarse las reparaciones a las 
que tienen derecho las victimas, pero de alguna manera debemos sopesar me-
jor el contexto país al momento de elaborar las propuestas de reparaciones y 
anticipar el riesgo de precipitar demandas inviables.

En relación al impacto de la CVR en la sociedad peruana y al cum-
plimiento de sus recomendaciones es necesario ubicarla en el proceso más 
largo de la cual forma parte la CVR.  Entonces es necesario remontarse al inicio 
de la exigencia de verdad y justicia, que se inicia en los años 80s con la exigencia 
de las personas que fueron afectados directamente por el conflicto armado in-
terno. Son varios momentos a lo largo de este proceso, que han tenido actores 
y dinámicas diferentes pero que han mantenido la misma exigencia de verdad y 
justicia.  

El primer momento de este largo proceso se inicia en el año 1983, esta 
marcado  por la creación de la organización de los familiares de los desapa-
recidos (ANFASEP) que se integro a la red latinoamericana de familiares de 
desaparecidos (FEDEFAM); y por la creación de la Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos – (CNDDHH). Ambas organizaciones tuvieron como ob-
jetivo reclamar por las personas detenidas y luego desaparecidas. Este tiempo 
estuvo signado por la búsqueda de los familiares, fundamentalmente en el de-
partamento de Ayacucho, y la denuncia a nivel nacional e internacional de parte 
de los organismos de derechos humanos. El Perú llegó a ser en esos años, el país 
con más casos de desaparecidos de acuerdo a las estadísticas de las Naciones 
Unidas.

Un segundo momento se da durante los años 90s. La lucha por la defen-
sa de los derechos humanos en la segunda mitad de esa década se concentró 
en la recuperación de la democracia. Los temas de denuncia en materia de 
derechos humanos estaban enfocados en los crímenes del grupo Colina6 (Can-
6  Grupo clandestino del ejército organizado durante el gobierno de Fujimori. Delito  por el que 
Fujimori viene cumpliendo actualmente  una condena de 25 años en prisión. 
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tuta, Barrios Altos, El Santa) y en los inocentes detenidos. La demanda por los 
desaparecidos en el sur andino quedó en un segundo plano. Nuevos sectores 
de la sociedad se involucraron en la lucha por la democracia que tenía en el 
centro de los reclamos el respeto a los derechos humanos. Diferentes sectores 
de la sociedad salían a las calles a reclamar denunciando los crímenes del grupo 
Colina.

El tercer momento se da en el año 2000, con la transición. En la Mesa 
de Dialogo organizada por la OEA, se estableció una agenda de 30 puntos para 
la recuperación de la democracia, en la que se consideraban los casos de los 
inocentes presos y el retorno a la competencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. Mas adelante, después de la huida de Fujimori y la 
instalación del gobierno de transición, la CNDDHH presentó al Ministerio de 
Justicia su agenda de 44 puntos, donde se retomaba - como parte de la agenda 
histórica del movimiento de derechos humanos - la creación de una Comisión 
de la Verdad, para atender fundamentalmente los casos de los desaparecidos. 
Luego de movilizaciones y una campaña exigiendo su creación; el Gobierno de 
Transición creó la Comisión de la Verdad, a la que mas adelante el Presidente 
Alejandro Toledo le agregaría la palabra Reconciliación. 

En este nuevo momento nuevos actores se sumaron a la demanda de 
Verdad: los jóvenes y diversas organizaciones de la sociedad civil movilizada por 
la recuperación de la democracia. Después del “lava la bandera”, pasamos a mo-
vilizarnos por “la bandera esta de luto” que hacia referencia a los desaparecidos.

El trabajo realizado por la CVR (2001 – 2003) viene a ser el cuarto mo-
mento de este proceso. La CVR interpretó su mandato de manera amplia y no 
solo se limitó a esclarecer las violaciones a los derechos humanos y crímenes 
cometidos durante el conflicto armado interno sino que reelaboró la histo-
ria del conflicto desde la perspectiva de las víctimas. Uno de los aportes más 
importantes de la CVR ha sido el recojo de más de veinte mil testimonios de 
campo, entre los testimonios de victimas individuales y los recogidos para los 
estudios en profundidad. También ha sido muy importante el llevar a la escena 
pública, a través de las audiencias públicas, las voces hasta ese entonces silencia-
das de las víctimas. 

Estamos ahora en otro momento de este largo proceso que aun no ter-
mina, donde los temas que continúan pendientes siguen siendo los relacionados 
con las víctimas (justicia y reparaciones) y de manera particular los casos de los 
desaparecidos. 

Se siguen completando en algunos casos y reelaborando en otros, la his-
toria del conflicto, desde nuevos enfoques, nuevos trabajos de memorias y nue-
vas investigaciones sobre el período de violencia. Este último proceso incluye 
también nuevos actores: más de 200 organizaciones de víctimas a nivel nacional, 
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académicos que trabajan nuevas entradas del conflicto armado interno, artistas 
y literatos que producen, en todos los campos del arte temas relacionados con 
el conflicto, con nuevas lecturas y simbologías. Este nuevo momento nos plantea 
nuevas estrategias y alianzas.

Pendientes y una variedad de situaciones

Mirando desde esta perspectiva podemos decir que el balance de la eje-
cución de las recomendaciones de la CVR que tienen que ver con las víctimas 
tiene pendientes: a) Los procesos judiciales, en los que luego de obtener logros 
valiosos, se viene sufriendo un retroceso muy preocupante. b) Las reparaciones, 
en las que se ha avanzado muy lentamente y donde hay temas que deben ser 
resueltos, (por ejemplo, la modificación de una norma el DS 051)7, que desvirtúa 
el derecho de las víctimas. c) La búsqueda de los desaparecidos, que ha tenido 
algunos avances pero insuficientes. 

En conclusión, podemos decir que a doce años de presentado el informe 
de la CVR, todavía falta mucho por hacer para cumplir con las víctimas.

Las recomendaciones sobre reformas institucionales, tuvieron como un 
eje transversal el combate a la discriminación y el racismo. Algunas de ellas 
refuerzan las medidas destinadas a desmontar el aparato corrupto dejado por 
Fujimori y a recomponer las instituciones democráticas. Otras atienden los 
problemas estructurales de exclusión de la sociedad peruana.

La CVR presentó 53 recomendaciones para reformas institucionales. De 
ellas, en un 64% se tienen avances satisfactorios. Es decir, se han dado normas 
que van en la misma dirección de lo recomendado por la CVR. En otro 23% es 
muy poco lo que se ha realizado, y en el 13% restante de las recomendaciones, 
el avance ha sido nulo. 

Evaluar resultados de reformas institucionales en un tiempo tan corto 
es difícil. Más aún si muchas de ellas tienen a la base la exigencia de cambios 
culturales. Sin embargo, es posible analizar los rumbos que estas reformas van 
tomando. En la última revisión que he hecho a los diez años de haberse presen-
tado el informe final de la CVR he encontrado diferentes situaciones: 

La primera, es una falta de coherencia del Estado. Me refiero a normas 
que se dan con sentidos contrarios entre si, lo que tiene como efecto neu-
tralizar o anular las reformas que se deben llevar adelante. 

7  Este Decreto Supremo promulgado el 2011 establece criterios de priorización para la entrega de 
las reparaciones que desvirtúan el componente simbólico de una reparación y suspende el programa de 
reparaciones económicas.
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Un ejemplo, son las diferentes normas aprobadas en relación a defensa 
y orden interno. Por un lado, se ha cumplido con delimitar con claridad ambas 
funciones, se ha formalizado la subordinación de militares y de policías a los 
ministerios de Defensa e Interior; se ha aprobado códigos de ética y la enseñan-
za de derechos humanos en los institutos armados, y también se modificó la 
legislación antisubversiva dada por Fujimori, que violaba normas de derechos 
humanos.

Pero por otro lado, se ha flexibilizado la intervención de las fuerzas 
armadas en temas de conflictividad social sin necesidad de una declaratoria de 
estado de emergencia y la protesta social es considerada como una amenaza a 
la seguridad del Estado. Además, de garantizarles impunidad frente a cualquier 
exceso que puedan cometer las fuerzas del orden, señalando que todo lo que 
suceda durante un operativo será considerado delito de función y por tanto 
será juzgado en los tribunales militares. Con estas normas quedan práctica-
mente anulados los avances mencionados en el párrafo anterior y se nos retro-
cede a una situación de vulnerabilidad de los civiles frente a los militares, lo que 
sigue siendo entonces una preocupación que debe ser atendida. 

Una segunda situación, se produce es cuando se aprueban normas que 
podríamos denominar incompletas. Es decir: no toman en cuenta el conjunto 
de elementos necesarios para que estas se apliquen, lo que termina siendo un 
saludo a la bandera, sin posibilidades de una aplicación práctica. Tal es el caso 
del ordenamiento territorial, donde se encuentran avances importantes en los 
estudios para la zonificación ecológica y económica de las regiones, pero una 
vez terminados, probablemente no podrán implementar las recomendaciones 
para la inversión pública por la falta de definición de responsabilidades entre los 
diferentes niveles de gobierno. También es el caso de la ley de Consulta Previa: 
puede ser una ley avanzada, que toma en cuenta los derechos colectivos de las 
poblaciones indígenas; pero no se cuenta con la lista de las poblaciones indíge-
nas que deben ser consultadas y se diluye la voluntad política para aplicarla. 

Ocurre lo mismo cuando se promulgan normas buenas, en la dirección 
recomendada por la CVR, pero sin presupuesto adecuado, lo que en términos 
prácticos las hace inaplicables. Por ejemplo la ley de protección de testigos, que 
fue modificada y ahora incluye a las victimas; pero, sin el financiamiento adec-
uado es imposible brindar la protección que la ley ordena.  Es decir, avanzamos 
con normas en la dirección recomendada pero que tendrán que saltar todavía 
muchos obstáculos antes de que puedan ejecutarse. 

Una tercera situación, tuvo que ver con la bonanza económica del Esta-
do, la que contribuyó a lograr avances importantes. Algunos ejemplos son: a) la 
creación del Fondo de Inclusión Financiera (el FONIE) que debe implementar 
los servicios básicos en 570 distritos pobres; b) el presupuesto destinado para 
inversión en las escuelas rurales; c) la producción de material educativo en mas 
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de 20 lenguas nativas; d) las becas integrales de educación; e) el registro y entre-
namiento de traductores oficiales de lenguas nativas del Ministerio de Cultura; 
f) los Manuales de intervención policial en quechua en el Ministerio del Interior; 
g) el incremento del presupuesto para los jueces de Paz; h) el incremento de
defensores de oficio (de 40 hace diez años, a mas de 1,300 en la actualidad).

Y por último, una cuarta situación, de estancamiento. Recomendaciones 
que no se han tocado o en las que se dilatan las discusiones y permanecen sin 
ningún avance. Una de ellas es la definición de la relación del Estado con las 
Rondas Campesinas, actualmente librada al funcionario de turno. Las Rondas 
han demostrado su importancia, por ejemplo, en los últimos acontecimientos 
de Bambamarca, en Cajamarca8. Otra, es la institucionalidad para atender los 
asuntos indígenas: el tema sigue siendo trasladado de un ministerio a otro, se 
ha desarticulado el INDEPA9 y se encuentra en suspenso lo que será la nueva 
institucionalidad. La revisión de la ley de partidos, mecanismo de participación 
de los jóvenes, la priorización de la alfabetización de las mujeres adolescentes y 
adultas de las zonas rurales, son otros ejemplos de estancamiento. 

Las recomendaciones de reformas institucionales que presentó la CVR 
no fueron diferentes a las que se planteaban durante el período de transición. A 
doce años, podemos decir que se ha desmontado el sistema corrupto que dejó 
Fujimori, pero la corrupción estructural sigue presente en la administración del 
Estado. Se ha modificado la situación dejada por el fujimorismo con la defor-
mación de las fuerzas armadas, (se han diferenciado las funciones de defensa de 
la de orden interno), pero subsiste en muchos militares una visión de los civiles 
como enemigos. El sector educativo tiene claro los cambios que se deben pro-
ducir para tener una escuela eficiente y creadora de valores democráticos, pero 
remontar el déficit tomará mucho mas tiempo o se deberá tomar otro tipo 
de decisiones que permitan acelerar los cambios que se requieren. En síntesis, 
estamos muy lejos todavía de ser un Estado eficiente, no corrupto, no discrimi-
nador, garante de derechos. Las recomendaciones que hace doce años presentó 
la CVR siguen en esencia vigentes en sus orientaciones generales, aunque las 
recomendaciones particulares pueden ser ahora diferentes, pues no estamos 
hablando de una situación estática.

Las demandas de reconocimiento y redistribución son muy grandes. Es-
tamos ante comunidades que viven en la exclusión y abandono desde el inicio 
de nuestra república. Los proyectos de reparaciones colectivas, como he dicho, 
son insuficientes: la demanda es por salir de esa exclusión y eso solo se podrá 
atender con el conjunto de reformas institucionales que también recomendó la 
CVR. 

8 Los campesinos de Bambamarca impidieron el inicio de los trabajos de una minera por encon-
trarse en una cabecera de cuenca de su comunidad.
9  Institución encargada de atender las discusiones los asuntos indígenas.
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¿Cómo podemos evaluar el impacto positivo de estos procesos de 
justicia transicional en la enormidad de las exigencias del desarrollo? Creo que 
el aporte más importante y sostenible de estos procesos es la visibilidad que 
alcanzan las situaciones que develan y las agencias que producen. En particular,  
reconocimiento del “otro”, que debe traer como consecuencia el fortalecimiento 
de una institucionalidad democrática y una redistribución que permita la justicia 
social. 

El reconocimiento suscita numerosas clases de interpretaciones. Sin 
embargo, podemos encontrar una línea común: reconocer al otro implica res-
petarlo en su diferencia10. Se trata de, o bien el “hacer parte” al “otro”, o bien 
“sentirte parte” en tanto “otro” a nivel íntimo, a nivel social y a nivel estatal11. 
Será sólo de esta manera que pasaremos a sentirnos parte de un horizonte más 
amplio. Y es que con la mirada del “otro” (y la mirada al “otro”) se hace posible 
reconocer un panorama en el cual existen los significados y las creencias com-
partidas; uno en donde, en virtud de lo compartido, se puede empezar a pensar 
en objetivos y necesidades comunes y dar pasos institucionales sustantivos en 
la preservación de la paz sostenible, sin olvidar que, para transitar por estos 
procesos, es fundamental contar con la energía y la fuerza de organizaciones de 
la sociedad civil.

Reflexión final

Quiero enmarcar la reflexión sobre el trabajo de la Comisión de la Ver-
dad y Reconciliación del Perú y la construcción de una sociedad más democráti-
ca (luego del conflicto armado interno), en la necesidad de Reconocimiento. 
Según Fraser12, desde un punto de vista pragmático, para atender esta necesidad 
se debe determinar con exactitud qué requieren las personas a las que les falta 
reconocimiento para poder participar como iguales en la vida social. 

Estas necesidades de reconocimiento no son iguales en todas las perso-
nas o grupos. Lo necesario para este reconocimiento depende de los contex-
tos, depende de la naturaleza de los obstáculos que cada sociedadenfrenta en 
relación con una participación igualitaria. El reconocimientodebe ser guiado por 
la intención práctica de superar la injusticia, y estorequiere la identificación de 
las jerarquías de valores negativos e injustos (la discriminación, el racismo, etc.). 

10  La palabra “reconocimiento” no posee una delimitación clara. En ese sentido, hemos optado por 
una definición, aunque más general, más inclusiva. Para dichos fines nos enmarcaremos en el esquema 
propuesto por Axel Honneth: Honneth, Axel. “Reconocimiento y obligación moral”. En: Areté. Vol. IX, N. 2, 
Lima: PUCP, 1997. pp. 235-252.  
11  Cfr. Honneth, Axel. La lucha por el reconocimiento. Barcelona: Crítica, 1997. pp. 110-159.Tam-
bién véase: Mead, G. H. Espíritu, persona y sociedad. Buenos Aires: Paidós, 1972.   
12  Fraser, Nancy. “La justicia social en la época de la política de la identidad: redistribución, recon-
ocimiento y participación”. Con/Textos No 4. Pontificia Universidad Católica del Perú. 1998
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Solo se podrá satisfacer los requisitos de justicia para todos, cuando se integren 
los enfoques económicos y sociales redistributivos con el reconocimiento.

Esta es la dimensión en el desafío del Reconocimiento: El Reconocimien-
todebe ser guiado por la intención práctica de superar la injusticia, e implica que 
la presencia en el escenario público se basa como ciudadanos o ciudadanas an-
tes que como víctimas. La propia demanda de derechos viene convirtiendo a las 
víctimas en ciudadanos y ciudadanas empoderados. Reconocerlos así cambiará 
la forma de actuar con ellos/ellas pues su visibilidad en el contrato social demar-
cará los límites que nunca debieron ni deberán transgredirse. Ese cambio, hacia 
el que lentamente avanzamos, permitirá modificar “el bienestar de las personas 
reales, brindándoles una mayor libertad y reduciendo, por tanto, el estatus de 
alteridad” que engendra daño13.

Entender así, el proceso de justicia transicional que propició la CVR, se 
justifica y tiene pleno

13 Scarry, Elaine. La dificultad de imaginar otras gentes. Paidos. España. 2da Impresión 2012. 





SEÇÃO INFORMATIVA

Estudo comparado das comissões da verdade 
(Argentina, CHILE, PERU)

Em 2014, no âmbito de uma cooperação, o escritório de 
advocacia nova-iorquino White & Case LLPrealizou um estudo, 
coordenado pelo Cyrus R. Vance Center for International Justice, so-
bre comissões da verdadepara subsidiar o ISER acerca de outras 
experiências latino-americanas e possibilitar uma avaliação acerca 
da Comissão Nacional da Verdade no Brasil1. 

Com o propósito de sintetizar como foi conduzido o tra-
balho de cada entidade em relação a aspectos determinados, o 
texto apresenta o contexto histórico e político que antecede cada 
comissão, e aborda os seguintes pontos: (i) as audiências públicas 
realizadas; (ii) a cobertura midiática; (iii) a consideração de viola-
ções atuais em relação às violações do passado; (iv) a transparên-
cia e participação da sociedade civil; e (v) a investigação da violên-
cia contra comunidades indígenas e populações rurais. A pesquisa 
também expõe as conclusões e recomendações elaboradas por 
cada comissão, assim como os passos posteriores ao término de 
sua atuação. 

Sem pretender esgotar as questões colocadas, o material 
sistematiza algumas informações caras à equipe do ISER, eviden-
ciando pontos de sinergia e de diferenças entre os processos de 
busca pela verdade conduzidos por essas comissões, sendo uma 
ferramenta de facilitação do acesso a esses dados. 

A partir do quadro que segue, percebe-se que cada enti-
dade teve suas limitações sobre o que pôde investigar ou sobre 
qual período pôde investigar. No Chile e na Argentina, por exem-

1 A pesquisa na íntegra foi cedida ao ISER, que selecionou as informações a 
respeito dos países contemplados no presente livro, sistematizando-as nos quadros 
apresentados. A tradução do texto, original na língua inglesa foi realizada por Anita . 
Informações referentes à Guatemala e Colômbia podem ser consultadas em: <http://
www.whitecase.com/sites/whitecase/files/files/download/publications/ProBono-Re-
port-Latin-America-Truth-Commissions.pdf>.
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plo, vemos processo bastante fechados, sem a utilizaração de audiências públi-
cas. Em relação à justiça, também houve limitações, por exemplo, a comissão 
chilena “em nenhum caso [...] assumiria funções da alçada de tribunais nem iria 
interferir em casos julgados. Desta forma, não teria o poder de tomar partido 
quando indivíduos fossem declarados responsáveis pelos eventos analisados”2. 
Já a Comissão peruana realizou diversas audiências públicas com a presença de 
comissionados e da mídia, possuindo também uma “Área de Comunicação e Ed-
ucação” com responsabilidade de elaborar e criar programas de comunicação 
social, participação da sociedade civil e de educação.

Diante dos dados apresentados, chama a atenção a diferença temporal 
que a comissão da verdade brasileira teve entre o período investigado e o 
período da investigação. Enquanto as Comissões da Argentina, do Chile e do 
Peru, foram implantadas logo em seguida aos regimes ou conflitos, no Brasil, 
passaram quase 50 anos desde o golpe de 1964 e foram mais de vinte anos 
desde o retorno à democracia.

2 Relatório CNRR, Decreto Supremo Nº 355, Art. 2, 26.



Contexto Histórico de criação 
de cada Comissão da Verdade 

Argentina Após o golpe na Argentina, em março de 1976, 
diferentes juntas militares se revezaram no poder, 
enquanto o movimento de oposição se intensificou.3 
Sete anos de luta pelo poder entre a ditadura militar 
e a oposição “subversiva”, resultaram em uma 
constante, ainda não esclarecida, série de 
desaparecimento forçados, torturas e mortes de 
milhares de indivíduos suspeitos pelo governo de 
apoiar o movimento de esquerda. 

Durante a ditadura, o Estado cometeu atos 
repressivos através de militares e das Forças 
Armadas, praticando raptos, desaparecimentos, 
torturas e, em alguns casos, assassinatos. Como o 
Relatório Final “Nunca Más”, da Comissão Nacional 
sobre o Desaparecimento de Pessoas (“CONADEP” ou 
“Comisión) detalhou, tais atos eram executados com 
precisão e metodologia. Durante os sequestros, os 
chamados “Patotas” tinham sinal verde da polícia, 
assim, a área onde a vítima vivia era liberada pela 
polícia, que não fornecia qualquer resposta ou 
adaptava providências referentes às queixas da 
população sobre as operações de sequestro 
realizadas por esses grupos. 

Aproximadamente 340 centros clandestinos de 
detenção funcionaram nesse período. Estes centros 
estavam espalhados por todo o país, em 
propriedades abandonadas ou do Estado, como 
instalações militares. Nestes locais era praticada a 
tortura, a prisão das vítimas, interrogatórios e serviços 
administrativos. Apesar de a maioria dos cidadãos 
conhecer estes locais, falar contra eles poderia 
significar sequestro, tortura e até a morte do 

3

 Todas as referências, salvo as identificadas, foram retiradas do Relatório 
Final da CONADEP “Nunca Más” (1984). 
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reclamante pelas forças do Estado. Quando 
questionado sobre estes centros, o governo sempre 
negava sua existência. 

Em 1983, durante a quarta e última junta militar, 
foram realizadas eleições diretas e Raúl Alfonsín foi 
eleito presidente. Em sua primeira semana de 
trabalho, ele criou a CONADEP, negando a auto 
anistia militar, que protegia seus membros de 
investigações e processos.4 

A CONADEP, criada por meio do Decreto 187/83 (o 
“Decreto”), publicado na Gazeta Oficial, em 15 de 
dezembro de 1983, prestava contas ao Poder 
Executivo e aos legisladores de ambas Câmaras. 
Apesar de isso ter sido discutido, a CONADEP não foi 
uma comissão bicameral capaz de conduzir um 
inquérito e sentenciar os responsáveis pelas violações. 
Foi estabelecido um período de seis meses para 
receber relatórios de desaparecimentos (que eram 
imediatamente encaminhados aos tribunais), investigar 
o destino dos desaparecidos, localizar crianças
subtraídas, relatar à corte qualquer tentativa de
ocultar ou destruir evidências e apresentar o Relatório
Final.5

Chile A Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación 
(CNVR ou Comisión), como parte de seu trabalho, 
resumiu as razões que resultaram na violação dos 
direitos humanos pelos governos militares em: “a crise 
de 1973 pode ser descrita genericamente como uma 
forte polarização política no âmbito civil, que estava 
dividido em dois lados: governo e oposição. Nenhum 
deles era capaz (ou provavelmente nem desejava) de 
chegar a um acordo em comum, com setores, em 
ambos lados, que acreditavam que um confronto 
armado era preferível a qualquer tipo de 

4 United States Institute of Peace Website, “Truth Commission: Argentina” 
disponível http://www. usip.org/publications/truth-commission-argentina.  
5 Art. 2 do Decreto nº. 187/83. 

148



negociação.”6 

Em 11 de setembro de 1973, as forças armadas 
chilenas atacaram o palácio presidencial “La 
Moneda”, no centro de Santiago. Em poucas horas, o 
presidente eleito do Chile, Salvador Allende, morreu 
(de acordo com a CNRR, ele cometeu suicídio), e uma 
junta militar, presidida pelo general Augusto Pinochet, 
tomou o poder. O período que se seguiu foi de 
intensa repressão política, resultando em assassinatos 
políticos e “desaparecimentos”, prisão ou exílio de 
inúmeros chilenos e a disseminação da tortura. Os três 
anos de governo do Presidente Allende e os dezesseis 
anos de ditadura que o seguiram, constituem o 
capítulo mais turbulento da história do Chile como 
nação independente.7 

Em 25 de abril de 1990, o presidente Patrício Aylwin 
Azócar firmou o Decreto Supremo Nº 355 (O 
“Decreto”), criando a CNRR. A Comissão foi 
oficialmente constituída em 9 de maio de 1990, data 
da publicação do Decreto.8 

A Comissão foi o resultado de um acordo. Em 1978, 
logo após a dissolução da polícia secreta durante os 
primeiros anos de ditadura, o governo militar 
decretou a lei da anistia, que determinava que todas 
as violações contra os direitos humanos cometidas 
antes daquela data, exceto um crime – a bomba que 
assassinou Orlando Letelier, em setembro de 1976, 
em Washington – não seriam passíveis de punição. No 
entanto, a coalização que ajudou Aylwin a chegar à 
presidência, logo após a queda da ditadura, teve 
como parte de sua plataforma, a revogação desta lei 
da anistia. O clima político após as eleições era 
delicado e, Aylwin encontrou resistência dos militares 

6Report of the Chilean National Commission on Truth and 
Reconciliation (Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame 
Press, 1993) (“CNRR Report”), pg 64. Todas as referências são da 
edição inglesa All references are to English Edition by José Zalaquett.  
7Relatório CNRR, pg 7. 
8Relatório CNRR, Decreto Supremo No. 355, gp 24. 
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em seus esforços para revog-la.  Mais tarde, a 
Suprema Corte reiterou a validade do decreto e 
Aylwin não teve poder constitucional para acabar 
com ela.9 

Ao reconhecer essa realidade legal e política, a 
administração procurou outras soluções. Observou os 
exemplos de vizinhos como a Argentina e o Uruguay, 
que também passaram por regimes militares 
semelhantes, após um período de polarização 
política, durante o qual ocorreram violações dos 
direitos humanos com gravidade comparável. 
Enquanto isso, o Uruguay procurou destacar o perdão 
e as reparações. A administração de Aylwin baseou-
se nestes exemplos ao observar que, apesar de não 
ser possível lutar contra a lei de anistia, a 
investigação judicial sobre o destino dos prisioneiros 
desaparecidos não estava proibida. Sendo assim, 
foram criadas e colocadas em prática, medidas 
judiciais que incluíam a compensação e recuperação 
da dignidade das vítimas.10 No entanto, como foi 
determinado pelo Decreto, a administração 
acreditava que, “era improvável que o judiciário 
revelasse com a rapidez necessária, a dimensão do 
ocorrido no país”11, e que o atraso na formação de 
uma consciência geral sobre estes fatos teria o 
potencial de desestabilizar a sociedade e o desejo 
dos chilenos de caminharem juntos para a paz.”12Por 
estes motivos, Aywin decidiu criar a Comissão. 

A Comissão era composta por 8 membros de distintas 
ideologias políticas (inclusive com membros do antigo 
regime de Pinochet) e foi encarregada de (e limitada 
a) investigar “graves violações” dos direitos humanos,
definidas como desaparecimento após a prisão,
execuções e torturas, cometidas por agentes do
governo e pessoas a seu serviço, que levavam a
morte, assim como sequestros e atentados à vida de

9Relatório CNRR, Introdução, pg 9-10.   
10Relatório CNRR, Introdução, pg 10, 14-15. 
11Relatório CNRR, Decreto Supremo No. 355, Rec. 5, pg 24. 
12Relatório CNRR, Decreto Supremo No. 355, Rec. 6, pg 24. 
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pessoas realizados por particulares, com motivações 
políticas. 

Os membros escolhidos gozavam de “grande 
autoridade moral em nosso país, para receber, reunir 
e analisar, todas as evidências apresentadas ou 
obtidas sobre os casos mais sérios de violações dos 
direitos humanos, possibilitando que a opinião pública 
nacional chegasse a uma ideia racional e bem 
fundamentada, do que teria acontecido e 
apresentando a vários setores do governo, 
informações que poderiam facilitar a tomada de 
medidas adequadas a cada caso.”13 Os Delegados 
não eram remunerados e tinham seis meses para 
cumprir com o trabalho, com a possibilidade de 
estender o termo a mais três meses, o que 
efetivamente foi feito.14 

Para apoiar os Delegados, o Decreto designou um 
secretário para organizar e gerenciar os funcionários 
da Comissão.  Os delegados escolheram uma equipe 
de advogados e graduados da Escola de Direito, 
para iniciar a investigação dos casos, sendo que cada 
advogado, assistido por um graduado da Escola de 
Direito, seria responsável por cerca de 200 casos. 
Enquanto isso, o secretário contratou um grupo de 
assistentes sociais para auxiliarem a Comissão a 
entender os efeitos dos acontecimentos nos familiares 
das vítimas; uma equipe de informática para arquivar 
e recuperar informações; e criou uma unidade de 
documentação. Em um total de sessenta funcionários, 
não mais de 10% possuíam experiência anterior em 
organizações de direitos humanos. Todos foram 
contratados, com as despesas pagas pelo Ministério 
da Justiça. 

A Comissão organizou seu próprio estatuto e, suas 
atividades eram confidenciais. Ela não possuía o 
poder jurisdicional de um Tribunal, sendo 
expressamente proibida de se posicionar quanto a 

13Relatório CNRR, Decreto Supremo No. 355, Rec. 8, pg 24. 
14Relatório CNRR, Decreto Supremo No. 355, Rec. 8, pg 24. 
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pessoas que poderiam ser consideradas legalmente 
responsáveis pelos fatos estudados. No entanto, ao 
encontrarem evidências de ações de natureza 
criminal, ela era obrigada a enviar imediatamente o 
caso ao tribunal adequado. 

O resultado do trabalho da Comissão foi expresso 
em um relatório, apresentado ao presidente, que o 
tornaria público para então tomar decisões e propor 
iniciativas que julgasse adequadas. Uma vez que o 
relatório se tornasse público, automaticamente a 
Comissão seria desfeita.15 

Peru De maio de 1980 até novembro de 2000, o Peru 
passou por um período de conflitos internos, que 
resultaram em milhares de peruanos vítimas de crimes, 
sequestros e outros tipos de arbitrariedades, fazendo 
cerca de 69.280 vítimas, entre mortos e 
desaparecidos. 

Estes fatos ocorreram dentro de um contexto da luta 
armada entre o Partido Comunista Peruano – Sendero 
Luminoso (PCPSL) e o Movimento revolucionário Tupac 
Amarú (MRTA) contra a Polícia peruana e as Forças 
Armadas (FFAA)16, comandados pela Lei de 
Emergência de 198117. Além deles, civis participaram 
em em comitês de autodefesa organizados (Rondas 
Campesinas Contra subversivas ou SDCs), alguns dos 
quais atuaram em conjunto com as FFAA. 

Os atos de violência mais comuns que ocorreram 
durante o período de conflitos foram: assassinatos e 
massacres; raptos; execuções arbitrárias; tortura e 
tratamento desumano ou degradante; abuso sexual 
contra mulheres; estupros; sequestro e retenção de 
reféns; violência contra crianças, além de violações 
dos direitos coletivos, como migração forçada e 
escravidão de comunidades nativas Andinas e do 

15Relatório CNRR, Decreto Supremo No. 355, Art. 4, pg 26. 
16Relatório Final, Comissão da Verdade e Reconciliação do Perú, 
Volume II (27 de agosto de 2003). 
17Relatório Final, Volume VIII, 250. 
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Amazonas (Comunidades Nativas)18 

Durante o período do conflito, grupos da sociedade 
civil, organizados pela Coordenação Nacional de 
Direitos Humanos (Coordinadoría Nacional de 
Derechos Humanos), pediam justiça contra os atos de 
violência cometidos. No entanto, as investigações 
feitas eram frequentemente frustradas19. Para 
completar, em 1995, o governo de Alberto Fujimori 
promulga a lei da Anistia que limitava a 
contabilização das violações aos Direitos Humanos 
realizadas pelos militares, oficiais do governo e seus 
agentes20. 

Em 2000 a transição de governo se torna possível, 
após a fuga do país  do Presidente Alberto Fujimori. 
Respondendo às demandas das organizações da 
sociedade civil datadas do período de conflito, o 
governo de transição criou em dezembro de 2001, 
um grupo de trabalho multi-institucional (Grupo de 
Trabajo Interinstitucional), propondo a criação da 
Comissão da Verdade e Reconciliação (Comisión de 
Verdad y Reconciliación – CVR ou Comisión), para 
tratar das duas décadas de violações em massa dos 
Direitos Humanos. 

A CVR foi criada em 4 de junho de 2001, através de 
um decreto do Executivo (Decreto Supremo Nº 065-
2001-PCM) promulgado pelo Presidente Interino do 
Perú, Valentín Paniagua Corazao, aprovado pelo seu 
Conselho de Ministros (o Decreto de Criação)21. 

18Relatório Final, volume VI. O exemplo mais dramático de 
escravidão ocorreu com o povo de Ashaninka, habitantes das margens 
do rio Ene. Milhares foram forçados a se deslocar de seu território 
para as regiões dominadas pelo PCP-SL, onde viviam em condições 
análogas à escravidão. O PCP-SL também deslocou e escravizou 
populações camponesas da região de Ayacucho. Relatório Final, 
volume IX, 299 e volume V, 26, 46. 
19Relatório Final, volume I, 35. 
20Relatório Final, volume I, 36 – 38. 
21Relatório Final, nº 1 Decreto Supremo nº 065-2001-PCM. 
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De acordo ao Decreto de Criação, a função da CVR 
era investigar o processo, os fatos e as 
responsabilidades pelos atos de violência realizados 
pelas organizações terroristas e por agentes do 
governo durante o período de conflito, propondo 
inciativas para promover a paz entre o povo 
peruano, a reconciliação nacional, a justiça e a 
consolidação do regime democrático. O Artigo 5 do 
Decreto de Criação determina a obrigação do 
Executivo, de apoiar e ajudar a Comissão a realizar 
suas funções. Além disso, o Artigo 3 do Decreto de 
Criação esclarece que o trabalho da CVR deve 
manter o foco nos seguintes atos de violência 
cometidos por organizações terroristas, agentes 
governamentais e grupos paramilitares: I- assassinatos 
e sequestros; II raptos; III tortura e outras lesões 
graves; IV violações dos direitos das Comunidades 
Andinas e de outras comunidades nativas; e V outros 
crimes e violações graves dos Direitos Humanos. A 
investigação dos atos de violência contra as 
Comunidades nativas estava expressa entre as 
funções da CVR. 

De acordo com o relatório final - Informe Final - a 
CVR considerou também que sua função, ia além da 
estabelecida no Decreto de Criação, mas também das 
que seriam relativas aos Direitos Humanos, contidas 
nas Constituições Peruanas de 1979 e 1993, vigentes 
durante o período de conflito e dos Direitos Humanos 
Internacionais e das leis Internacionais Humanitárias. A 
CVR era composta por 7 Delegados qualificados, 
indicados pelo Presidente do Peru com a aprovação 
do Conselho de Ministros22. A CVR se dividia em dois 
grupos: (I) o Núcleo do Relatório Final e (II) o Grupo 

22 Ver Supremo Decreto nº 065-2001-PCM, Ar.4. Eram membros do 
TRC: Dr. Salomón Lerner Febres, Dra. Beatriz Alva Hart, Dr. 
Rolando Ames Cobián, Monsenhor José Antúnez de Mayolo, Tenente 
Brigadeiro da Força Aérea Luis Arias Grazziani, Dr. Enrique Bernales 
Ballesteros, Dr. Carlos Iván Degregoru Caso, Padre Gastón Garatea 
Yori, Ministro Humberto Lay Sun, Sra. Sofía Macher Batanero, 
Engenheiro Alberto Morote Sánchez and Engenheiro Carlos Tapia 
García. 
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de Participação Pública (Grupo de Actoría Pública). 
O Núcleo do Relatório Final estava encarregado de 
coordenar as áreas de investigação para preparar o 
Relatório Final do CVR, além de participar do corpo 
técnico administrativo, conduzido pelo Comitê 
Editorial, formado por 3 membros comissionados do 
CVR e 6 membros da equipe técnica. O Grupo de 
Participação Pública era encarregado das relações 
públicas do CVR com a sociedade e os políticos do 
Peru, assim como da comunicação com a mídia e a 
opinião pública para promover seus trabalhos. O 
Grupo de Participação Pública se dividia em 5 áreas, 
encarregadas da (I) comunicação e mídia, (II) 
Coordenação de acordos com o público e, (III) 
organizações civis e instituições de ajuda para a 
implementação e acompanhamento das 
recomendações do relatório final da Comissão, (IV) 
produção e (V) divulgação internacional23. A CVR 
teve permissão para trabalhar durante 18 meses – 
estendidos a mais 5 – para realizar suas tarefas e 
apresentar o relatório final24. 

Linhas gerais da metodologia de 
trabalho adotada por cada 
Comissão da Verdade 

Argentina De acordo com o artigo 2 do Decreto, as funções 
específicas e os objetivos da CONADEP eram os 

23 Website da Comissão de Verdade e Reconciliação, “Áreas de Atuação” 
disponíveis em http://www.cverdad.org.pe/ingles/
lacomision/nlabor/index.php.  
24 O mandato da Comissão foi estendido até 31 de agosto de 2004, por meio 
de um Decreto Executivo Adicional, promulgado pelo ex-presidente do Perú 
Alejandro Toledo Manrique, com a aprovação do Conselho de Ministros, 
Decreto Supremo nº 063-2003-PCM, disponível em 
www.justiciaviva.org.pe/comision/normas/norma3.doc . 
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seguintes: 

a) receber queixas e evidências sobre fatos e
encaminha-los imediatamente à autoridade
competente, se relacionados aos crimes investigados
pela Comissão;
b) localizar regiões onde ocorreram 
desaparecimentos, assim como todas as 
circunstâncias relativas aos locais;  
c) localizar as crianças subtraídas de seus pais ou
cuidadores em ações para reprimir o terrorismo,
permitindo quando necessário, a intervenção de
agências de proteção à criança e tribunais;
d) denunciar qualquer tentativa de ocultamento,
subtração ou destruição de evidências relacionadas
aos fatos que a CONADEP desejasse esclarecer, e
e) organizar e apresentar o Relatório Final, com
explicações detalhadas dos fatos investigados, no
prazo de 180 dias, após a data da criação da
comissão.

A CONADEP dispunha de diferentes métodos para 
atingir seus objetivos: (I) requerer de autoridades 
governamentais (inclusive o exército e entidades 
relacionadas à questões de segurança), todos os 
relatórios, informações e documentos relacionados à 
sua missão, assim como o acesso à locais de interesse e, 
(II) solicitar por escrito depoimentos de agentes
públicos, inclusive de membros das forças armadas e
entidades de segurança.25 Não obstante o mencionado
acima, a CONADEP não podia emitir qualquer
julgamento sobre fatos ou circunstâncias, que deveria
ser julgados pelo sistema judiciário.26

Chile A administração de Aylwin, juntamente com a 
Comissão, procurava reparar “os danos causados pelas 
violações dos Direitos Humanos, tanto nas vítimas 
quanto na sociedade como um todo, ” além de prevenir 
a recorrência de tais fatos.27 Tendo definido a 
reparação e a prevenção como objetivos de sua 

25 Decreto Nº. 187/83, Arts. 3, 4. 
26 Decreto Nº. 187/83, Art. 2. 
27CNRR Report, Introduction to the English Edition by José Zalaquett, at 6. 
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política, a administração estabeleceu a verdade e a 
justiça como meios de alcançar suas metas, na 
expectativa de reconciliação da sociedade chilena 
para alcançar umapaz social duradoura.28

O Decreto determinava que “somente com a 
fundamentação da verdade será possível atingir as 
metas básicas de justiça e criar as condições 
necessárias para alcançar a verdadeira reconciliação 
nacional”29 e “que somente o conhecimento da verdade 
pode restaurar a dignidade pública das vítimas, 
permitindo que seus parentes e amigos possam honra-
los adequadamente, assim como, de alguma forma, 
reparar os danos causados”.30 

A proposta da Comissão era “esclarecer de forma 
compreensiva, a verdade sobre as graves violações 
dos direitos humanos cometidas nos últimos anos em 
nosso país (além de outros locais, quando relacionadas 
ao governo chileno ou à política nacional vigente), para 
auxiliar a reconciliação de todos os chilenos, sem, no 
entanto, afetar os procedimentos legais que podem 
decorrer de tais eventos.”31 O detalhamento do 
Decreto reflete considerações como a observação de 
que “a consciência moral da nação necessita que a 
verdade sobre as graves violações dos direitos 
humanos em nosso país ... sejam expostas 
claramente.”32

Os objetivos do Decreto da Comissão eram os 
seguintes: (I) definir um panorama amplo dos fatos 
graves, assim como seus antecedentes e circunstâncias; 
(II) Reunir evidências que possibilitem a identificação
das vítimas por nome e esclarecer seu destino ou
paradeiro; (III) Sugerir medidas de indenização e
reintegração de maneira justa; e (IV) Sugerir ações

28Relatório CNRR , Introdução por José Zalaquett, pg 14. Ver também Relatório CNRR, 
Introdução pela Comissão, pg 20-21. 
29Relatório CNRR, Decreto Supremo Nº. 355, Rec. 2, pg 24. 
30Relatório CNRR, Decreto Supremo Nº. 355, Rec. 3, pg 24. 
31Relatório CNRR, Decreto Supremo Nº. 355, Art. 1, pg 25. 
32Relatório CNRR, Decreto Supremo Nº. 355, Rec. 1, pg 24 
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legais e administrativas que, uma vez julgadas, sejam 
adotadas como medidas de prevenção de atos como os 
mencionados neste artigo.33 

A Comissão assumiu seu trabalho como sendo “de 
caráter moral: examinar todas as evidências possíveis a 
respeito das graves violações dos direitos humanos 
ocorridas no período relatado, baseando seu parecer 
em um julgamento honesto e bem fundamentado. Dessa 
forma, os fatos seriam esclarecidos para as 
autoridades e funcionários do governo, de maneira que 
essa verdade pudesse auxiliar na toma de decisões 
voltadas para a reconciliação nacional.”34 

O mandato da Comissão estava limitado a uma série 
de condições descritas no Decreto. Primeiro, o trabalho 
da Comissão de investigar a verdade sobre as graves 
violações de direitos humanos ocorridas no Chile nos 
anos anteriores, estava limitado em tempo e espaço. A 
Comissão também deveria concentrar seus esforços no 
período entre 11 de setembro de 1973 até 11 de 
março de 1990,35 devendo investigar apenas 
“situações de desaparecimento de pessoas após sua 
prisão, os que foram executados ou aqueles torturados 
até a morte, nos quais a responsabilidade moral do 
Estado36se encontrava comprometida pelo resultado 

33Relatório CNRR, Decreto Supremo Nº. 355, Art. 1, pg 25. 
34Relatório CNRR, pg 29.  
35Ver Relatório CNRR, Decreto Supremo Nº 355, Rec. 1, pg 24. Ver também 
Relatório CNRR, pg 29. 
36Ver Relatório CNRR, pg 49-51 (“Até onde a Comissão pode determinar, o 
conceito de “responsabilidade moral do Estado” não possui um significado legal 
ou técnico preciso. A Comissão entendeu que esta frase expressa o tipo de 
responsabilidade que pode ser atribuída ao Estado frente aos atos cometidos por 
seus agentes (ou pessoas a seu serviço), de acordo as políticas ou ordens das 
Agências Estatais, ou devido a ações executadas por estas pessoas, sem ordens 
específicas, mas com aprovação posterior das agências estatais, ou sua proteção 
ou inércia, que resultaram na impunidade de suas atitudes. O significado de 
“responsabilidade moral” é aquele que os membros da Comissão determinaram 
de acordo com seu julgamento próprio; isto não tem nenhum efeito legal salvo o 
de criar condições para a elaboração de medidas compensatórias por setores do 
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das ações de seus agentes ou de pessoas à seu serviço, 
assim como sequestros e atentados cometidos por 
cidadãos com motivação política.”37 Além destes, 
poderiam ser considerados fatos ocorridos fora do país 
caso fossem relacionados ao governo do Chile ou à 
vida política da nação.38 

Outra limitação chamativa no mandato da Comissão, 
estava relacionada ao Judiciário. O Decreto informava 
que “o Judiciário tem a responsabilidade exclusiva, em 
cada caso particular, de determinar os crimes teriam 
sido cometidos, identificar os culpados e aplicar as 
sanções necessárias.”39 

Sendo assim, foi definido que “em nenhum caso a 
Comissão assumiria funções da alçada de tribunais nem 
iria interferir em casos julgados. Desta forma, não teria 
o poder de tomar partido quando indivíduos fossem
declarados responsáveis pelos eventos analisados.”40

No entanto, o Decreto também determinava que a
Comissão enviaria imediatamente ao tribunal
competente, qualquer evidência descoberta durante a

governo que, dentro de suas funções, possam ser aplicadas. Por último, a 
Comissão deseja esclarecer que seu julgamento sobre responsabilidade moral 
não tem efeito sobre outros julgamentos de responsabilidade que possam ser 
emitidos pelo Judiciário ou outros órgãos competentes, acerca do governo ou 
cidadãos. […] A Comissão acredita que deve analisar e opinar sobre qualquer 
responsabilidade individual ou institucional, que possam estar relacionadas à 
violação dos direitos humanos. Mais explicitamente, apontando a 
responsabilidade – caso exista algum autor – das forças armadas ou forças de 
segurança, em casos de violações dos direitos humanos cometidas por seus 
representantes em nome de suas respectivas instituições. […] Conforme já 
falamos sobre a responsabilidade moral do Estado, […] também podemos 
expressar claramente sobre a responsabilidade moral histórica dos partidos 
políticos, de outras instituições ou setores da vida nacional e da sociedade como 
um todo. ”) 
37Relatório CNRR, Decreto Supremo Nº. 355, Art. 1, 25. Ver também Relatório 
CNRR, Decreto Supremo Nº. 355, Rec. 9, 25.   
38Relatório CNRR, 29. 
39Relatório CNRR, Decreto Supremo Nº 355, Rec. 4, 24. 
40Relatório CNRR, Decreto Supremo Nº 355, Art. 2, 26. 
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investigação de uma ação considerada criminosa.41 

Por último, o Decreto também determina a maneira de 
atuação do Comitê: 

(I) Recebendo provas de possíveis
vítimas, seus representantes,
sucessores ou parentes, dentro do
período determinado e a maneira
com que a Comissão irá trata-las;

(II) Reunir e classificar as informações
provenientes de organizações de
Direitos Humanos chilenas e
internacionais, intergovernamentais e
não governamentais, por iniciativa
das próprias organizações ou a seu
pedido, sobre fatos de sua
competência;

(III) Conduzir o máximo de investigações
que possam trazer informações
relacionadas ao cumprimento de seu
trabalho, incluindo relatórios, 
documentos ou evidências 
provenientes de autoridades do 
governo ou agências; e  

(IV) Preparar o relatório baseado nas
provas reunidas, onde estão
expressas as conclusões da Comissão,
relacionadas aos temas mencionados
no Artigo Um, de acordo com o
julgamento honesto e consciente de
seus membros.42

Apesar da Comissão “não ter a autoridade para 
obrigar quem seja a comparecer e testemunhar,”43 o 
Decreto determina que “autoridades governamentais e 
agências devem oferecer a Comissão toda a 
colaboração que venha a ser requisitada, fornecendo 
documentos necessários, e buscando acesso a locais de 

41Ver Relatório CNRR, Decreto Supremo Nº 355, Art. 2, 26. 
42Relatório CNRR, Decreto Supremo Nº 355, Art. 4, 26 
43Relatório CNRR, 29.   
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possível interesse.”44 A Comissão analisou mais 3.400 
casos.45 

Peru De acordo com o artigo 2 do Decreto de Criação, os 
objetivos da CVR eram: (I) analisar as condições 
políticas, sociais e culturais e o comportamento da 
sociedade e instituições governamentais, que 
contribuíram aos atos de violência realizados durante o 
período de conflito; (II) colaborar com o sistema judicial 
denunciando atos de violência realizados por grupos 
terroristas e alguns agentes governamentais, 
procurando identificar a localização e a situação das 
vítimas e os possíveis responsáveis; (III) propor a 
reparação às vítimas e suas famílias; (IV) sugerir 
mudanças institucionais, legais, educacionais além de 
outras reformas, como medidas preventivas a serem 

44Relatório CNRR, Decreto Supremo Nº 355, Art. 8, 27.  
45Ver Relatório CNRR, 58-60 (“A Comissão chegou a uma decisão coerente e 
honesta sobre todos os casos apresentados a ela, assim como acerca de toda 
verdade descoberta em decorrência dos mesmos além de outros eventos. Com este 
objetivo, procurou reunir a maior quantidade de informação sobre os fatos e assim, 
A Comissão chegou a uma conclusão honesta e convincente sobre cada caso 
baseado no testemunho de parentes de vítimas, testemunhas oculares de fatos 
relevantes, de atuais e antigos agentes do Governo, civis e militares, inclusive com 
patentes reformadas de alto escalão e oficiais das forças armadas e da polícia e de 
antigos agentes de segurança do estado; relatórios de imprensa; depoimentos e 
opiniões de especialistas ; visitas a locais onde ocorreram fatos; documentos de 
organizações de direitos humanos; documentos oficiais e certidões como de 
nascimento, óbito, resultado de autópsias, registros de votações, índices de 
crimes, arquivos de entrada e saída de imigrações  do país e muitos outros 
arquivos oficiais; cópias de arquivos de tribunais e respostas a pedidos formais da 
Comissão enviados a instituições sob as ordens do Poder Executivo, inclusive as 
Forças Armadas e as Forças de Segurança. Além disso, a Comissão se esforçou 
para provar cada caso específico.  No caso de prisioneiros desaparecidos, obtinha a 
prova da prisão ou de que a pessoa tinha estado em um centro de detenção 
clandestino, onde desaparecidos eram muitas vezes mantidos, em especial no 
começo de 1974. A Comissão, em alguns casos, baseando-se em provas 
circunstanciais contundentes, concluiu que a pessoa havia sido vítima de 
desaparecimento forçado, mesmo sem provas concretas. 
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conduzidas pelas iniciativas legislativa, política e 
administrativa; e, (V) estabelecer mecanismos para a 
aplicação destas recomendações. 

De acordo com o Relatório Final,46a metodologia 
aplicada pela CVR nas investigações, foi resultado do 
equilíbrio entre uma abordagem imparcial e outra, que 
expressava a natural indignação diante dos atos de 
violência. O trabalho da CVR não foi apenas um 
esforço para esclarecer atos de violência, mas também 
um julgamento ético voltado para as reparações. 

Diversas disciplinas e metodologias foram utilizadas 
para entender a complexidade dos atos de violência e 
a conexão com os depoimentos de testemunhas, a 
análise legal e a reconstrução histórica de maneira 
coerente. A análise da CVR foi baseada, 
especialmente, na união entre ciências legais e sociais. 
Desta maneira, as vítimas não foram tratadas apenas 
como agentes passivos, mas como indivíduos capazes 
de reagir e desafiar os atos de violência. 

A CVR também analisou seu próprio trabalho, 
identificando desde o começo a necessidade de 
concentração em grupos historicamente negligenciados, 
como mulheres, comunidades nativas e população rural. 
Escritórios regionais, por exemplo, eram ocupados com 
profissionais familiarizados com línguas e culturas 
locais. A CVR também enviou grande parte de seus 
colaboradores para coletar testemunhos em áreas 
rurais. 

O Artigo 6 do Decreto de Criação autorizou a CVR, 
durante seu mandato, a : (I) entrevistar e coletar de 
qualquer pessoa, autoridade, empregado ou oficial 
público, informações que julgassem relevantes; (II) 
requisitar a colaboração de qualquer oficial público ou 
empregado, para obter acesso a qualquer documento 
oficial ou informação; (III) conduzir visitas, inspeções ou 
qualquer outro tipo de diligência necessária (neste 
caso, a CVR poderia vir a ser auxiliada por 

46 Relatório Final, volume I, 45 – 51. 
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especialistas); (IV) realizar audiências públicas 
(mantendo sigilo da identidade da fonte, caso 
necessário; (V) tomar precauções em caso de ameaças 
de morte ou lesões graves; (VI) estabelecer canais de 
comunicação entre o público e os mecanismos públicos 
de participação, especialmente entre aqueles afetados 
pelos atos de violência; e (VII) transmitir regras internas 
e resoluções. 

Assim, a CVR se beneficiou com as audiências públicas, 
cobertura midiática, a participação da sociedade civil 
e outros métodos para cumprir seu mandato. O 
primeiro método de investigação utilizado pela CVR foi 
a utilização de dados de casos já estudados, como 
instrumento de coleta. Foram analisados fatos ocorridos 
em diferentes localidades geográficas, visando obter 
dados transparentes e representativos47. O relatório 
final da CVR contém o resultado de 73 casos 
investigados pela Comissão em diversas regiões do 
Perú, durante momentos distintos, no período de 20 
anos analisado pela CVR. 

Com o objetivo de identificar indivíduos que deveriam 
ser considerados vítimas a serem beneficiadas pelo 
programa de indenizações, a CVR levou em conta as 
diferenças culturais dos povos Andinos e da Floresta, 
comparados ao restante da população peruana 
afetada pela violência durante o período analisado. 
Critérios culturais, como o conceito de família, 
auxiliaram a identificar grupos de vítimas48. 

47 Lisa J. Laplante & Kimberly S. Theidon, Verdade com Consequências: 
Justiça e Reparação na Comissão Peruana Pós-Verdade, 29 HUM. RTS. Q. 
228 (2007), 208-09. 
48 Paige Arthur, Eduardo González, Yukyan Lam, Joanna Rice, César Rodríguez-
Garavito & Deborah J. Yashar,Fortalecimento do Direitos Indígenas através 
das Comissões da Verdade; Fonte Profissional, Centro Internacional de 
Justiça de Transição (2012), 30 – 31. 
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Audiências Públicas 

Argentina A CONADEP não realizou audiências públicas, 
apesar de seu forte perfil público, com mais de 
7000 depoimentos dos quais 1500 eram de 
sobreviventes.49

Chile Nenhuma audiência pública foi realizada. Em 
termos políticos, essa decisão foi muito 
importante, já que todos os partidos tiveram de 
concordar e foi tomado como um compromisso 
político. Audiências públicas foram consideradas 
como prerrogativa dos tribunais. Sendo assim, a 
Comissão organizava encontros com as vítimas, 
na presença de um advogado, um membro da 
Comissão e um assistente social. A proposta 
destes encontros era obter o máximo de 
informações, o atual status do reclamante e o 
envolvimento prévio das organizações de Direitos 
Humanos. Essas reuniões também tiveram papel 
crucial para a compreensão das consequências 
dos fatos nas vidas das vítimas, para que fosse 
sugerida uma compensação adequada. 

Peru Objetivos das Audiências Públicas 

De acordo com a Regulamentação das 
Audiências Públicas para a Comissão de 
Verdade e Reconciliação (Reglas), o objetivo das 
audiências públicas era (I) enriquecer a 
investigação da CVR com relatos de vítimas; (II) 
converter informações coletadas em ferramenta 
de ensino, para obter o apoio do povo peruano 
no processo nacional de reconciliação, 
“superando formas de discriminação sofridas por 

49 Ver United States Institute of Peace Website, “Truth Commission: 
Argentina” disponível no http://www. usip.org/publications/truth-
commission-argentina. 
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grande parte da população”;50 e (III) dar 
dignidade e expressar solidariedade às vítimas. 
14 Depoimentos ao vivo em audiências e seu 
relatório posterior, que seriam utilizados em 
futuras ações judiciais. 

Frequência e Localização das Audiências Públicas 

Um total de 14 audiências foram realizadas 
entre 8 de abril e 26 de setembro de 2002, em 
cidades localizadas nas zonas do conflito.51A 
decisão de realizar a primeira etapa das 
audiências públicas nas cidades de Huamanga e 
Huante, localizadas na região Andina de 
Ayacucho, foi significativa, considerando o 
impacto do conflito nesta zona. Consta no 
relatório que, 40% do total de mortes e 
desaparecimentos ocorreram em Ayacucho, 
durante os 20 anos de conflito.52 Como 
Conselheiro do CVR, Dr. Salomón Lerner Febres 
observa na introdução que, “apesar de ser um 
trabalho para todo o Peru, preferimos começar o 
programa de audiências públicas aqui, na zona 
de Ayacucho, porque o país como um todo, 
reconhece que esta região emblemática, sofreu 
profundamente devido a cegueira, intolerância e 
arrogância de alguns.”53

Metodologia para Organização das Audiências 
Públicas 

As vítimas prestavam depoimento para, pelo 
menos, quatro dos doze Delegados, público e 
membros selecionados dos meios de 

50 Audiências Públicas da Comissão de Verdade e Reconciliação, “Audiências 
Publicas: Introdução”(3 maio 2013)
http://www.cverdad.org.pe/apublicas/audiencias/index.php   
51 Relatório Final, Anexo X, Transcrição das Audiências Publicas (2003). 
52 Relatório Final, Cap. 3 , 45. 
53 Relatório Final, Anexo X, Abertura das Audiências Publicas: Palavras do 
Presidente da CVR, 15-16.  
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comunicação.54 A estrutura e o procedimentos 
das Audiências Públicas tinham como intenção 
fornecer uma respeitosa e igualitária audiência 
para declarantes e vítimas, muitos dos quais 
eram membros de áreas rurais pobres e 
comunidades indígenas, marginalizadas pela 
sociedade peruana. De acordo a Eduardo 
Gonzales, membro do Centro Internacional de 
Justiça Transitória, que auxiliou na elaboração 
do CVR, organizadores que tinham assistido à 
vídeos do início da comissão da verdade e 
rejeitado a estrutura de tribunal utilizada nas 
primeiras comissões, preferiram uma abordagem 
mais centralizada na vítima. Por exemplo: 
Delegados se levantavam quando a vítima se 
apresentava, e não vice-versa, vítimas e 
Delegados compartilhavam da mesma mesa. 
Além disso, as vítimas não eram interrogadas, 
mas sim narravam suas histórias com pouca 
intervenção dos Delegados.55 

Os princípios que guiavam as audiências públicas 
eram: (I) informação consentida pelos 
declarantes; (II) respeito a diversidade 
(demonstrado, por exemplo, pelas declarações 
prestadas pelo povo Quechua, expressas em 
Quechua, acompanhadas por um tradutor); (III) 
ausência de hierarquia (os Delegados não 
priorizavam depoimentos frente a outros 
testemunhos); (IV) apoio emocional e social 
(incluindo proteção aos declarantes, assim como o 
direito de serem acompanhados por membros de 
sua famíliaou comunidade, durante as 
audiências); (V) proteção da vida e integridade 

54 Relatório Final, Anexo I, Apêndice I, Lei Nº. 6 Regulamentação das 
Audiências Públicas da Comissão de Verdade e Reconciliação, Tomo III, Art. 
7. 
55 Nathan Schneider, O Direito a Verdade: Entrevista com Eduardo Gonzalez, 
Blog do Quadro Intrínseco, Conselho de Pesquisa em Ciências Sociais 
(19/04/2010, 10:58AM) http://blogs.ssrc.org/tif/2010/04/19/the-rightto-
truth/.  
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física dos declarantes; (VI) colaboração com o 
trabalho do corpo judicial (prevendo a 
possibilidade de uso do testemunho em futuros 
casos judiciais); e (VIII) direito de esclarecimento 
daqueles que poderiam ser acusados ou 
envolvidos no testemunho.56 

Além do direito de serem acompanhados por 
familiares ou membros da comunidade, as vítimas 
também eram assistidas por um profissional de 
saúde mental, antes, durante e depois de seu 
testemunho, salvo quando a assistência era 
rejeitada pelo depoente. Esta medida procurava 
minimizar o potencial traumático dos 
depoimentos.57 

A Regulamentação, determinava que, além das 
vítimas, membros especiais de organizações de 
Direitos Humanos Nacionais e Internacionais 
também poderiam ser convidados a prestar 
testemunho frente a CVR.58 

Como observado acima, um dos objetivos das 
audiências públicas era “converter a informação 
recebida em material didático para cidadãos em 
geral, motivando o diálogo permanente para a 
conciliação nacional.”59 De fato, antes da CVR, 
muitos peruanos dos centros urbanos 
desconheciam o número das perdas humanas no 
conflito, já que a maioria dos desaparecimentos 

56Final Report, Annex I, Appendix I, Law No. 6, Regulation of Public Hearings 
of the Truth and Reconciliation Commission, Title II, Art. 3.  
57Final Report, Annex X, Hugo van der Merwe & Lazarus Kgalema. The Truth 
and Reconciliation Commission: A Foundation for Community Reconciliation?, 
Reconciliation International, Centre for the Study of Violence and 
Reconciliation (June 1998), at 7-8.  
58 Relatório Final, Anexo I, Apendice I, Lei Nº. 6, Regulamentação das 
Audiências Públicas da Comissão de Verdade e Reconciliação, Titulo III, Art. 
11. 
59 Relatório Final, Anexo I, Apendice I, Lei Nº. 6, Regulamentação das 
Audiências Públicas da Comissão de Verdade e Reconciliação, Titulo III, Art. 
12-13.
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e mortes ocorriam nas áreas rurais do país.60

Cobertura da Mídia 

Argentina O trabalho da Comissão recebeu cobertura jornalística 
nacional e internacional. Inclusive a própria CONADEP, 
dentro do âmbito de seus poderes, publicou crônicas e 
declarações de figuras políticas importantes, relatórios 
das operações de investigação e descobertas de 
determinados desaparecidos (inclusive crianças),61assim 
como a localização de prisões ilegais,62 além de 
artigos descrevendo o uso de técnicas forenses 
utilizadas pela CONADEP em seu trabalho para 
determinar a identificação e causa da morte de 
desaparecidos,63 entre outros. 

Por outro lado, as audiências da CONADEP a partir de 
1984, também mostraram como os editores da mídia 
nacional, e de jornais impressos em particular, haviam 
praticado a autocensura e haviam estabelecido 
procedimentos informais com oficiais do governo e 
líderes religiosos para “limpar” histórias delicadas. Esta 
mesma mídia falhou ao cobrir investigações e 
posteriormente relatá-las à Comissão de Direitos 
Humanos das Nações Unidas sobre os 
“desaparecidos”.64 

60 Ver, ex., Grupo de Apoio Peru, Verdade e Reconciliação: As descobertas da 
Comissão de Verdade e Reconciliação do Perú (2004), pgs1 a 11; disponível 
em http://www.perusupportgroup.org.uk/files/fckUserFiles/file/TRC_ 
booklet.pdf.  
61La comisión nacional ya habría encontrado y devuelto once niños, LA 
NACIÓN, Dec. 28, 1983. 
62Córdoba: reconocen un centro de detención, CLARÍN, Mayo 17, 1984; 
Reconocen en Quilmes una cárcel clandestina, CLARÍN, Mayo 19, 1984. 
63Forenses de EE.UU. y la identificación de NN, CLARÍN, Junio 16, 1984. 
64 Byron T. Scott, Carolina Escudero & Anya Litvak, Media, Memory, and 
Forgiveness: Case Studies in South Africa and Argentina's Conflict Resolution 
Process, 1 J. DISP. RESOL. 205 (2007).  No entanto, publicações 
independentes como a americana, em língua inglesa “Buenos Aires Herald” e 
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Chile Por sua natureza, a Comissão não estava aberta a
esse tipo de abordagem. Seu trabalho principal era 
reunir-se, em particular e individualmente, com cada 
vítima para definir os fatos e sugerir compensações. A 
Comissão estabeleceu um diálogo franco com as 
organizações de direitos humanos e outras associações, 
durante os nove meses em que desempenhou suas 
tarefas, sem demonstrar, no entanto, que a mídia haja 
desempenhado algum papel, no que se refere ao 
trabalho da Comissão. 

No entanto, como a Comissão foi criada pelo 
presidente da República e constitui uma marca nacional 
na história recente do Chile, pode-se afirmar que a 
mídia esteve envolvida indiretamente. A Comissão 
recebeu ampla cobertura dos jornais chilenos, em 
especial durante sua criação e ao entregar seu 
Relatório Final ao então presidente Patrício Aylwin. 
Quando anunciou a criação da Comissão, Aylwin pediu 
publicamente que os membros da Comissão se 
concentrassem nas violações dos direitos humanos “com 
coragem e sentido de urgência caso desejassem 
alcançar junto a sociedade, a sensação de confiança 
indispensável para a reconciliação chilena.”65Mais 
tarde, após receber os seis volumes do Relatório Final 
no Palácio “La Moneda”, antes da conferência de 
imprensa e apresentação pública, Presidente Aylwin 
declarou que o Relatório “constitui, sem dúvida, a base 
fundamental e definitiva para a solução do problema 
grave ao qual está direcionado”.66 

The Mail and Guardian, foram exceções no comportamento midiático do 
"pegar carona". Apesar disso, editores e redatores discordaram de que suas 
maiores preocupações eram sua sobrevivência tanto pessoal como comercial. 
65Creada Comisión de Verdad y Reconciliación, LA NACIÓN, Apr. 25, 1990. 
“La Nación” Chile é um jornal de propriedade do governo. Durante o regime 
militar, este jornal foi utilizado como ferramenta de propaganda do Governo, 
no entanto, em 1990, durante a cobertura dos trabalhos da CNRR, o jornal 
atuou de maneira independente.    
66Jaime Valdés Concha, Entregado al Presidente de la República 6 tomos con 
3 mil casos tiene el informe de Comisión Verdad, LA NACIÓN, Feb. 9, 1991. 
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Peru Inicialmente, a CVR se dividida internamente em 5
áreas de ação, incluindo a Área de Educação e 
Comunicação (“CER”), encarregada de planejar e 
promover comunicação, participação da sociedade civil 
e programas educacionais. 

As atividades promovidas pela CER constavam de: (I) 
campanhas de conscientização e divulgação, regionais 
e por todo o país; (II) workshops e seminários; (III) 
eventos artísticos e culturais; e (IV) o PROVER Programa 
de Voluntariado. 

Em 10 de dezembro de 2001, por exemplo, dia do 
aniversário da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, a CVR promoveu um evento público na Plaza 
San Martín, em Lima, Peru, para difundir o texto, assim 
como a natureza e os objetivos da CVR.67 

Ferramentas de comunicação educativa foram 
necessárias não apenas para informar a população a 
respeito das atividades da CVR, mas também para 
estender sua autoridade e mandato. Muitas pessoas 
(em especial as vítimas dos atos de violência), não 
sabiam que a Comissão não possuía autoridade 
jurisdicional, mas apenas um mandato, coordenado 
juntamente com as autoridades públicas do Executivo e 
do Judiciário.68

Cobertura Televisiva 

Devido ao acordo de cooperação firmado entre o CVR 
e o Instituto Nacional de Rádio e Televisão (INRTP)69, 
as Audiências Públicas da CVR eram transmitidas ao 
vivo em rede nacional pelo Canal 7, e o trabalho 
diário da Comissão era relatado através do Canal 

67 Notícia da Comissão da Verdade e Reconciliação é divulgada, LA 
REPÚBLICA, 11,dez. 2001, pg.26. 
68 28 Gloria Cano & Karim Ninasquipe, O Papel da Sociedade Civil na 
Solicitação e Promoção da Justiça, no LEGADO DA VERDADE. A JUSTIÇA 
CRIMINAL NA TRANSIÇÃO PERUANA 43 (2006).   
69 A INRTS é uma entidade pública descentralizada. 
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N.70

Um acordo com a INRTP permitiu também que um 
programa semanal de 30 minutos, apresentasse os 
trabalhos da CVR, além de uma série de 32 capítulos 
com 5 minutos cada, explicasse o mandato, as 
propostas e os objetivos da Comissão. 

Além disso, outro acordo firmado entre a CVR, o 
Instituto de Diálogo y Propuestas, ONG especializada 
em estudos democráticos no Peru, e a Associación TV 
Cultura, organização sem fins lucrativos de incentivo a 
comunicação midiática entre as populações carentes do 
Peru. O acordo firmado prestava apoio a CVR através 
da gravação de provas audiovisuais de suas 
investigações e atividades (fornecendo assistência 
logística e técnica), e no planejamento da comunicação 
e debates nas regiões afetadas pelos atos de 
violência. Um concurso nacional para cineastas e 
roteiristas também foi programado.71

Assessoria de Imprensa e Publicações 

A CVR possuía um Escritório de Comunicação e Impacto 
Público, encarregado de emitir comunicados de 
imprensa sobre as atividades da Comissão entre 
setembro de 2001 até agosto de 2003. 

Entre 2001 e 2003, a CER publicou 8 boletins 
informando as atividades da Comissão, resultados dos 
depoimentos coletados e a condução das audiências 
públicas, além do detalhamento do programa de 
voluntariado assim como dos escritórios nacional e 

70

 Convenio de Cooperación Institucional entre el Instituto Nacional de Radio 
y Televisión del Perú – IRTP y la Comisión de la Verdad y Reconciliación – 
CVR disponível em http://www.cverdad.org.pe/lacomision/ 
cnormas/convenio19.php. 
71

Convenio de Cooperación Institucional entre IDS – TV Cultura y La Comisión 
de la Verdad y Reconciliación disponível no 
http://www.cverdad.org.pe/lacomision/cnormas/convenio20.php.   
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regionais.72 

A CVR também firmou acordo com o Consejo de La 
Prensa Peruana, uma organização sem fins lucrativos 
que reúne os principais jornais do Peru (El Comércio, 
Gestión, La República, El Popular, Libero, Ojo, El 
Norteño, Correo, El Bocón, e outros), além de outros 
canais de mídia como o Canal N e a Radio CPN. A 
proposta do acordo era orientar a Comissão em sua 
assessoria de imprensa e comunicação midiática, assim 
como fornecer informações relacionadas a cobertura 
midiática nacional e internacional sobre as atividades 
da Comissão.73 

As ações de coleta de informação do CVR, assim como 
o trabalho antropologistas forenses nas exumações de
valas comuns, foram cobertas pelo jornalismo
peruano.74No entanto, alguns observadores
argumentaram que a CVR não possuía uma política
estratégica voltada para o jornalismo e meios de
comunicação, o que ameaçava sua legitimidade como
representante político.75Isso se deve, em parte, a
divergências entre Delegados e outros profissionais
envolvidos no trabalho da CVR, alguns dos quais
demonstravam certa desconfiança da cobertura
midiática durante a pesquisa para o Relatório Final,
devido à natureza delicada do trabalho da CVR,
enquanto outros optaram por uma abordagem mais

72 O Boletins estão disponíveis no 
http://www.cverdad.org.pe/informacion/boletines/index.php.   
73 Convenio de Cooperación Institucional entre La Comisión de la Verdad y 
Reconciliación y el Consejo de la Prensa Peruana disponível no 
http://www.cverdad.org.pe/lacomision/cnormas/convenio10.php 
74 Ver, ex., Comissão da Verdade resumo de seu segundo circuito nacional, 
CORREO, 2, Dez., 2001, pg 5; Comissão da Verdade irá participar das 
investigações forenses, LA REPÚBLICA, 29 Nov., 2001, pg 8;  Comissão da 
Verdade iniciará a exumação de corpos de vala comum clandestina em 
janeiro, LIBERACIÓN, 16,Dez., 2001, pg 7.  
75 Iris Jave, A Comissão da Verdade e Reconciliação e os meios de 
comunicação, 2003-2007. Uma investigação da comunicação política (Jan. 
10, 2008), pg 5. 
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aberta como maneira de legitimar e divulgar o 
trabalho da CVR, suas descobertas e recomendações.76

Divulgação online e Internet 

Com o intuito de aprimorar seu mandato, a CVR firmou 
um contrato com a Rede Terra Perú S.A.77para 
transmissão online das audiências públicas conduzidas 
pela CVR, organização de vídeo chats entre 
Delegados e membros da CVR e para a organização 
de pesquisas online e fóruns relacionados aos trabalhos 
da Comissão. 

Documentários 

Um acordo entre a CVR e a associação sem fins 
lucrativos Tramas, permitiu a produção de um 
documentário sobre os trabalhos e descobertas da 
Comissão.78A Skylight Pictures também realizou o 
premiado documentário “Estado de Medo” (State of 
Fear), filmado pelos cineastas Pamela Yeates, Paco de 
Onis e Peter Kinoy, baseado nas descobertas 
realizadas pela CVR.79

Legado Visual 

A CVR preparou 3 projetos de imagens, com o objetivo 
de criar um memorial visual da violência que ocorreu 
no Perú durante o período de conflito. O primeiro 

76 Iris Jave, A Comissão da Verdade e Reconciliação e os meios de 
comunicação, 2003-2007. Uma investigação da comunicação política (Jan. 
10, 2008), pg 2. 
77 Convenio de Cooperación Institucional disponível no 
http://www.cverdad.org.pe/lacomision/cnormas/convenio 29.php.   
78Convenio de Cooperación Institucional entre la Organización No 
Gubernamental Tramas y La Comisión de La Verdad y Reconciliación 
disponível no
http://www.cverdad.org.pe/lacomision/cnormas/convenio34.php  
79 Documentary Official Website disponível no http://skylight.is/films/state-of-
fear/.  
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projeto consta de um Banco de Imagens com 1700 
fotos coletadas de arquivos públicos e privados 
(imagens de autoridades públicas, pesquisadores de 
direitos humanos, familiares e mídia). O segundo 
projeto foi a instalação fotográfica “Yuyanapaq: Para 
recordar”, inaugurada no Museu da Nação da cidade 
de Lima, em 9 de agosto de 2003, com 200 fotos do 
Banco de Imagens expostas, visitada por mais de 
200.000 cidadãos peruanos, inclusive por vítimas, seus 
familiares e algozes. Desde então, essa mostra já foi 
exibida em diversas partes do Perú. O terceiro projeto 
é um livro também chamado de “Yuyanapaq: Para 
recordar”, com 100 imagens da instalação 
fotográfica.80

Além disso, cidadãos e organizações sem fins lucrativos 
criaram o “Museo Virtual del Arte y Memória”, que 
contém diversos catálogos de projetos artísticos e 
criações relacionadas ao período de violência 
investigado pela CVR.81 

É preciso lembrar que, ao contrário do ocorrido em 
outros países, o conflito interno no Perú foi amplamente 
coberto pela mídia local, beneficiada pela liberdade 
de imprensa. 

Relações Entre Violações do Passado e do 
Presente

Argentina A ditadura militar começou em 1976 e terminou em 
1983. A CONADEP foi criada em dezembro de 1983. 

80 Detalhes do projeto disponível no http://www.cverdad.org.pe/apublicas/p-
fotografico/index.php.  
81 Museo Virtual de Arte y Memoria Website disponível no 
http://www.museoarteporlasmemorias.pe/category/archivo-de-arte-y-
memoria/archivo-de-arte-y-memoria/artes-escenicas.  
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A criação da CONADEP logo após o término do 
período que seria investigado, criou enfoque nas 
violações cometidas durante o regime militar (passado) 
e lançou uma série de recomendações a serem 
aplicadas no sistema atual (presente). Isso se destinava 
a fornecer ao Governo atual, metas para criar sua 
própria legislação e ações correspondentes para 
reparar as violações cometidas durante a ditadura 
militar. Sob esse aspecto, e como está observado mais 
abaixo, o Relatório Final da CONADEP recomenda aos 
Poderes Executivo e Legislativo, a criação de leis de 
apoio aos programas de reparação às famílias de 
desaparecidos, bem-estar, apoio acadêmico e outros 
meios para conduzir temas sociais ou familiares, 
resultantes dos desaparecimentos. Foram também 
feitas propostas de reforma legal para 
reconhecimentos dos Direitos Humanos, punição de 
crimes contra a humanidade, adesão a organizações 
de Direitos Humanos e extinção de leis repressoras. 

Chile As violações do presente não foram consideradas no 
Relatório da Comissão. A Comissão foi criada e 
imediatamente emitiu o Relatório, simultaneamente à 
eleição do Presidente Aylwin em 11 de março de 
1990, exatamente no fim da ditadura e do período 
violento em questão (1973 – 1990). 

Peru Dentro dos termos do Decreto de Criação, o objetivo 
da CVR era sugerir mudanças institucionais, legais, 
educacionais entre outras. Sendo assim, o Relatório 
Final avaliou as consequências sociopolíticas e 
econômicas do conflito interno e propôs, entre outras 
recomendações, reformas institucionais relacionadas a 
essas consequências. 

Um dos efeitos mais problemáticos do período de 
conflito foi o deslocamento involuntário de algumas 
comunidades. As vítimas destas mudanças tiveram seus 
direitos individuais e coletivos violados, o que até hoje 
gera problemas. 

Sendo assim, entre as consequências sociopolíticas, a 
CVR observou (I) a destruição e o enfraquecimento das 
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bases de comunidades que foram forçadas a se 
deslocar, e (II) a perturbação do sistema de governo e 
sua hierarquia devido ao assassinato de líderes 
políticos e o enfraquecimento do sistema de 
participação comunitária.82 

A CVR também ressaltou as consequências (I) do 
impacto na massa humana, (III) a destruição dos 
serviços e da agricultura e o choque na infraestrutura 
social e comunitária, e (III) a deterioração das 
instituições econômicas e de desenvolvimento.83 

A CVR apresentou reformas institucionais voltadas 
para essas consequências, com a proposta de 
reinstalar o respeito à Lei e à Democracia e prevenir 
futuros atos de violência. A proposta institucional de 
reformas foi reunida em quatro (4) áreas de  atuação: 
(I) recomendações a respeito da segurança
democrática através do país, respeitando as estruturas
comunitárias, a identidade local e a diversidade
cultural, como forma de participação da população, (II)
recomendações direcionadas a segurança das
instituições democráticas com o intuito de promover a
defesa nacional e manter a ordem interna, (III)
recomendações para reformas do sistema judiciário,
reforçando os direitos civis, dando continuidade à
ordem constitucional, e (IV) recomendações para uma
reforma educativa, visando promover uma educação
de alta qualidade que reforce os valores democráticos
e a atualização da perspectiva relacionada a
realidade peruana, em especial nas áreas rurais.84

Transparência e Participação da Sociedade 
Civil 

82 Relatório Final, Tomo VIII, Parte 3, Ch. 2. 
83 Relatório Final, Tomo VIII, Parte 3, Ch. 3. 
84 Relatório Final, Tomo IX, pg 84-102. 
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Argentina A inclusão de representantes de grupos de Direitos
Humanos na chefia da CONADEP, teve importância 
simbólica e política para a Comissão e seu trabalho. 
Sua presença foi reforçada quando, na primeira 
reunião, a CONADEP solicitou a “Asamblea Permanente 
por los Derechos Humanos” (APDH), todos os relatórios 
sobre desaparecimentos reunidos durante a ditadura.85 

Organizações da sociedade civil, também contribuíram 
com depoimentos de sobreviventes, mas apenas 70 
testemunhos estavam disponíveis. Por conta desta 
limitação, a Comissão decidiu viajar pelo país e criar 
delegações locais.86 Para realizar esta proposta, a 
CONADEP convocou novamente a ajuda das 
organizações, o que colaborou com o assentamento de 
delegações provinciais para a coleta de depoimentos 
pelo país.87

A Comissão também reuniu depoimentos de pessoas 
que foram testemunhas involuntárias de 
desaparecimentos. Entre essas elas, estavam vizinhos 
que viram os sequestros, pessoas que reconheceram 
militares ou oficiais de polícia em centros clandestinos, 
além de médicos e enfermeiros que auxiliaram 
mulheres grávidas desaparecidas. 

85 Emilio Crenzel, Argentina’s National Commission on the Disappearance of 
Persons: Contributions to Transitional Justice, 2 INTERNATIONAL JOURNAL 
OF TRANSNATIONAL JUSTICE 179 (2008) (citando CONADEP Minutes 1 (Dec. 
22, 1983), at 2). 
86 Emilio Crenzel, Argentina’s National Commission on the Disappearance of 
Persons: Contributions to Transitional Justice, 2 INTERNATIONAL JOURNAL 
OF TRANSNATIONAL JUSTICE 182 (2008) (citando CONADEP Minutes 19, 10 
(Apr. 1984), at 74 and CONADEP Minutes 7, 17 (Jan. 1984), at 20). 
87 Emilio Crenzel, Argentina’s National Commission on the Disappearance of 
Persons: Contributions to Transitional Justice, 2 INTERNATIONAL JOURNAL 
OF TRANSNATIONAL JUSTICE 182 (2008) (citing CONADEP Minutes 12, 21 
(Feb. 1984), at 36, CONADEP Minutes 18, 3 (Apr. 1984), at 67–69, and 
CONADEP Minutes 19, 10 (Apr. 1984), at 75–76). 
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O grupo que mais se destacou nesses testemunhos foi o 
dos trabalhadores do necrotério de Córdoba, que 
apresentou evidências recentes à Comissão.88 

Depois de reunir depoimentos, a Comissão decidiu 
inspecionar os centros clandestinos de detenção, 
elaborando mapas baseados na memória de antigos 
detentos e listando desaparecidos e agressores vistos 
nestes lugares. Estas visitas foram amplamente 
divulgadas na imprensa, cobrindo cerca de 50 centros 
em quase todo o país e, incluindo, por primeira vez, 
antigos prisioneiros. O resultado de cada inspeção era 
conectado a qualquer outra evidência relacionada ao 
centro de detenção, formando assim um dossier que 
seria apresentado ao tribunal. Neles, a CONADEP 
classificava os crimes cometidos, juntando depoimentos, 
documentos de evidências e a lista de “vítimas” e 
“pessoas envolvidas” (identificadas por pelo menos 3 
testemunhas). 89 

Chile Enquanto o Decreto garantia o caráter confidencial do 
trabalho da Comissão, sua função era razoavelmente 
transparente. Desde seu início, a Comissão expôs seus 
objetivos e modo de trabalho no Decreto de criação. O 
próprio Presidente da República anunciou não somente 
a criação da Comissão, mas também sua conclusão, 
nove meses depois. 

A Comissão mantinha contato regular com todas as 

88 Para a carta dos trabalhadores do necrotério, ver Emilio Crenzel, Argentina’s 
National Commission on the Disappearance of Persons: Contributions to 
Transitional Justice, 2 INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSNATIONAL 
JUSTICE 183 (2008) (citando: Revelan carta de sepultureros a Videla, CLARÍN, 
Feb. 8, 1984, at 8). Para uma importante análise desta carta ver Emilio 
Crenzel, Cartas a Videla: Una exploración sobre el miedo, el terror y la 
memoria, em MIEDOS Y MEMORIAS EN LAS SOCIEDADES 
CONTEMPORÁNEAS (Córdoba: Programa de Estudios de la Memoria, 
Universidad Nacional de Córdoba, Núcleo de Estudios sobre Memoria IDES, 
Editorial Comunicarte, 2006). 
89 Jane Lampmann, Report on the ‘disappeared’: Argentina Struggles to Come 
to Terms with a Brutal Past, CHRISTIAN SCIENCE MONITOR (1987) disponível 
em http://www.csmonitor.com/1987/0127/dbnunc.html.    
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organizações de direitos Humanos do país. Esse 
diálogo foi fundamental para reunir informações 
extras. Todas essas organizações colocaram seus 
arquivos à disposição da Comissão. Instituições 
nacionais e internacionais também estavam envolvidas 
no fornecimento de informações para a Comissão. 
Todas essas contribuições foram fundamentais para o 
trabalho da Comissão.90 

Para formar uma lista das vítimas mais exata possível, 
a Comissão procurou e recebeu informações de 
associações de familiares, de diversos ramos das 
Forças Armadas, de associações profissionais, partidos 
políticos e sindicatos. 

Além disso, e considerando a extensão da pesquisa da 
Comissão, voluntários também ajudaram nas tarefas 
administrativas. 

Além de esclarecer a verdade, outro trabalho 
importante da Comissão foi definir a compensação 
adequada à cada vítima. Para este fim, procurou 
opiniões diferentes entre organizações nacionais e 
internacionais, para obter uma abordagem melhor sob 
esse aspecto no Relatório. No total, foram contatadas 
109 organizações, inclusive universidades, centros 
acadêmicos, partidos políticos, a Igreja Católica 
Romana, outras igrejas, organizações de vítimas e de 
Direitos Humanos.91 

Peru As audiências públicas eram parte integral da CVR 
peruana e abertas ao público e a imprensa, sendo que 
os representantes da mídia que não podiam realizar 
perguntas aos declarantes ou Delegados durante as 
audiências. Para isso, os Delegados promoviam 
conferências com este objetivo.92Três dos doze 
Delegados e outros observadores, eram líderes 
religiosos, cuja presença foi vista como positiva pelas 

90Relatório CNRR, 21. 
91Relatório CNRR, 21. 
92 Relatório Final, Anexo I, Apendice I, Lei Nº. 6, Regulação das Audiências 
Públicas da Comissão da Verdade e Reconciliação Título II, Art. 5.  
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vítimas declarantes.93 
A CVR também firmou 30 acordos de cooperação 
institucional através do Peru94, com autoridades 
governamentais, instituições não-governamentais para 
estudos filosóficos, éticos e teológicos, associações de 
direitos humanos, instituições de estudos antropológicos, 
instituições de estudos legais e sociais, instituições 
públicas e privadas de saúde (inclusive de saúde 
mental e instituições de pesquisa psicossocial), empresas 
de telecomunicações e organizações de mídia (TV, 
rádio, internet e mídia impressa), cineastas, 
organizações de estudos antropológicos, instituições 
acadêmicas e pró-indígenas e instituições 
ambientalistas. 

PROVER Programa de Voluntariado 
A CVR lançou o “ Reglamento de Organización y 
Funciones del Programa de Voluntariado Promotores de 
la Verdad “Priover” de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación” (PROVER), com o objetivo de 
regulamentar e incentivar a participação do cidadão 
no trabalho da Comissão. O Programa de 
Voluntariado, conhecido como PROVER, foi conduzido 
pela área de Educação e Comunicação da CVR, com a 
proposta de coordenar atividades com universidades, 
mídias sociais e ONGs. 
A regulamentação do PROVER determinava como as 
instituições e a CVR deveriam recrutar e selecionar 
voluntários entre as organizações da sociedade civil 
(estudantes do ensino superior, professores de 
faculdade, lideres sociais, membros de organizações de 
defesa dos direitos humanos). A Regulação do PROVER 
estabeleceu os requisitos necessários para a seleção de 
voluntários, suas obrigações, compromissos e ações 
para auxiliar a CVR. Alguns exemplos dessas 

93 Relatório Final, Anexo X, Hugo van der Merwe & Lazarus Kgalema. A 
Comissão da Verdade e Reconciliação: Uma Fundação para a Reconciliação 
da Comunidade? , Reconciliação Internacional, Centro para Estudos da 
Violência e Reconciliação (Junho 1998), pg 8. 
94 O texto sobre acordos específicos está disponível no 
http://www.cverdad.org.pe/lacomision/cnormas/index.php.    
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atividades são: (I) entrevistas; (II) relatórios com 
informações sobre as entrevistas; (III) gravações das 
entrevistas; (IV) junção de fatos e análise de 
informações; (V) recolher sugestões e reclamações da 
população relativas ao mandato da CVR; (VI) 
atividades de divulgação e conscientização; e (VI) 
organização de ações locais para incentivar a 
participação da sociedade.95 A Regulamentação do 
PROVER previa que a CVR deveria fornecer voluntários 
já treinados, além de recursos financeiros e logísticos 
para a realização de suas tarefas, assim como fornecer 
o “Certificado de Reconhecimento”.96

O Movimento de Direitos Humanos 
Durante o período de conflito, grupos de Direitos 
Humanos coletaram informações e documentaram casos 
durante 20 anos, criando uma importante fonte de 
recursos para o Centro de Documentação da CVR.97 
Além disso, as audiências públicas através do Peru 
foram possíveis em parte, devido a contribuição das 
organizações de direitos humanos na criação de uma 
rede de entidades afiliadas. As associações de direitos 
humanos forneceram orientação legal aos declarantes, 
ajudaram a aumentar a consciência pública sobre o 
trabalho desenvolvido pela CVR e auxiliaram no 
aconselhamento da CVR durante os anos em que 
executou seu mandato. 
As organizações de direitos humanos também ajudaram 
a CVR na investigação de casos. A Asociación Pro 
Derechos Humanos (APRODEH) e o Centro Internacional 
para la Justicia Transicional, por exemplo, ajudaram a 
CVR na investigação das violações reiteradas e 
amplamente difundidas no Perú, durante o período de 
conflito, especificamente no caso de Los Cabitos, que 
resultou na descoberta, pela CVR, da base militar de 
Domingo Ayarza em Ayacucho, onde estava um dos 

95 Ver Artigos. 4-8, 13 sobre a Regulação do PROVER. 
96 Ver Artigos. 15, 17 da Regulação do PROVER. 
97 Gloria Cano & Karim Ninasquipe, O Papel da Sociedade Civil na Demanda e 
promoção da Justiça, no LEGADO DA VERDADE. JUSTIÇA CRIMINAL NA 
TRANSIÇÃO PERUANA 43 (2006). 
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principais centros de detenção, tortura e execuções 
extrajudiciais e desaparecimentos forçados durante os 
anos de 1983 – 1984. Este caso ajudou a construir a 
metodologia padrão para a investigação de violações 
dos direitos humanos, ajudando a agrupar casos de 
mesmo padrão em futuros processos judiciais.98 
Os movimentos de direitos humanos representaram um 
papel importante após a entrega do Relatório Final 
pela CVR, já que começaram a monitorar a 
implementação das Comissões recomendadas, 
canalizando e tratando “os processos por verdade e 
justiça revelados pela CVR em 47 casos apresentados 
ao Sistema Judiciário Peruano”.99 

Violência contra segmentos específicos da 
população 

Argentina As juntas militares declararam que seu alvo era a 
repressão contra o terrorismo, o que significava que 
poderia atingir qualquer um de acordo com a 
necessidade do Governo. Isso resultou no 

98 Gloria Cano & Karim Ninasquipe, O Papel da Sociedade Civil na Demanda e 
promoção da Justiça, no LEGADO DA VERDADE. JUSTIÇA CRIMINAL NA 
TRANSIÇÃO PERUANA 44 (2006). Ver também O relatório Final do TRC 
Volume VII. 2.9, Desapariciones, Torturas y Ejecuciones Extrajudiciales en la 
Base Militar de los Cabitos (1983-1985) disponível em 
http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VII/Casos%20Ilustrativos-
UIE/2.9.%20CABITOS.pdf.  
99 Ibid. Número de casos até 2006. No entanto, o Estado Peruano assumiu, no 
começo de 2001, a responsabilidade de 150 casos de violações de Direitos 
Humanos cometidos no período investigado pelo TRC, ver Cfr. Inter-American 
Commission of Human Rights. Relatório Nº. 101/01. Caso 10.247 et al. 
Execuções Extrajudiciais e Desaparecimentos Forçados de Pessoas (11 
Outubro 11, 2001), disponível em
http://www.cidh.oas.org/annualrep/2001eng/Peru10247.htm.  
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desaparecimento, tortura e morte de pessoas de 
qualquer segmento da sociedade, sendo que boa 
parte, era de membros da guerrilha. No entanto, em 
número reduzido, houve vítimas policiais e militares. A 
CONADEP reuniu informações de todos, determinando 
que aproximadamente 25,9% das vítimas, estavam 
entre 26 e 30 anos. 

Chile Antes do golpe de 1973, donos de terras rurais 
organizavam greves e grupos armados ilegais, para 
resistir a ocupações de propriedades privadas pelo 
Governo.100101 Durante a ditadura de Pinochet, prisões 
não eram apenas detenções; muitas vezes, 
especialmente na área rural, uma prisão era 
meramente o prelúdio para uma execução rápida.102 

Enquanto ocorriam incidentes isolados em áreas rurais e 
contra povos indígenas, a intenção destes ataques não 
era tão clara quanto a violência politicamente 
motivada. Neste contexto, líderes camponeses como 
Manuel Maldonado, Maurício Cea, José del Carmen 
Orellana e Óscar Arismendi, que eram vistos como 
simpatizantes da oposição, foram alvo de atentados e 
execuções.103 

Outro exemplo de violência com motivações políticas 
envolvendo camponeses e grupos indígenas, nas atuais 
províncias de Malleco e Cautín, onde há grande 
população rural e numerosos Índios Mapuche, foram 
confirmadas 115 violações graves dos Direitos 

100Além da CNRR, em 2001 o Chile formou a Comision Verdad Histórica y 
Nuevo, que funcionou até 2004, estudando as relações históricas entre os 
Povos Indígenas e o Estado Chileno, sugerindo políticas de governo mais 
inclusivas. Ver” Study on the rights of indigenous peoples and truth 
commissions and other truth-seeking mechanisms on the American 
continent” (Estudo dos Direitos dos Povos Indígenas e a Comissão da 
Verdade e outros mecanismos de busca pela Verdade no Continente 
Americano), United Nations Economic and Social Council, Permanent Forum 
on Indigenous Issues, Twelfth Session, Feb. 14, 2013.   
101Relatório CNRR, at 68-69 
102Relatório CNRR, 164. 
103RelatórioCNRR, 323, 324, 493, 581. 
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Humanos.104 

Peru O PCP-SL tinha como alvo o camponês e a população 
indígena para fins estratégicos e de discriminação. 
Primeiro, o PCP-SL adotou a ideologia Maoísta, 
convertendo áreas rurais e indígenas no principal 
campo de conflito para, gradualmente, atingirem as 
cidades.105 Segundo, sua teoria era de que existiam 
apenas classes e não indivíduos. A CVR concluiu que 
havia um potencial genocida no discurso proclamado 
pelo PCP-SL, combinado com noções de racismo e 
superioridade étnica sobre a população indígena. 
Durante o período de conflito a população rural, 
composta quase exclusivamente por Comunidades 
Nativas, sofreu a maioria dos atos de violência. A 
conclusão da CVR foi de que, a cada 4 vítimas, 3 
pertenciam a Comunidades Nativas.106

Apesar da CVR não ter encontrado base para 
caracterizar os atos de violência contra as 
Comunidades Nativas como conflito étnico, ela concluiu 
que estas comunidades não teriam sido tão afetadas 
pela violência caso não estivessem socialmente 
marginalizadas.107 

Das vítimas marginalizadas, a população camponesa 
(campesinos) foi o alvo principal, com 79% do total de 
vítimas mortas no conflito interno e que tinham o 
Quechua, ou alguma outra linguagem nativa, como 
língua materna. 

As estatísticas calculadas pela CVR levaram a 
conclusão da existência de uma conexão significativa 

104Relatório CNRR, 507. 
105 Para informações resumidas sobre como a CVR conduziu as questões 
indígenas, veja o Estudo sobre os Direitos Indígenas e as Comissões da 
Verdade e outros mecanismos de busca pela verdade no Continente 
Americano, Conselho Social e Econômico das nações Unidas, Forum 
Permanente para Questões Indígenas, 12ª Sessão, 14 de Fev. 2013. 
106 Relatório Final, Tomo I, pg 29. 
107 Relatório Final, Tomo I, pgs 29. 
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entre a exclusão social, o racismo velado e atitudes 
desdenhosas que ainda persistem na sociedade 
Peruana e a probabilidade destes excluídos serem 
vítimas de atos de violência.108 

Por fim, a CVR concluiu que a discriminação contra as 
Comunidades Nativas, foi motivada pela (I) tolerância 
do Governo diante das violações dos Direitos Humanos 
cometidas contra a população indígena e rural (em sua 
maioria, desprotegida e discriminada pela sociedade 
Peruana)109 e (II) pela indiferença da população 
urbana perante o custo social que vinha sendo sofrido 
pelas camadas mais pobres da população.110 A CVR 
concluiu que estas vítimas deveriam receber tratamento 
preferencial do Estado, com intuito de reparação.111

ACHADOS E JUSTIÇA - Conclusões 

Argentina Em 20 de setembro de 1984, a CONADEP publicou o 
relatório “Nunca Más”. Nele, a CONADEP apresentou 
as seguintes conclusões e recomendações: 

Conclusões112 

A Comissão relatou e encontrou evidências de, pelo
menos, 8.960 desaparecimentos forçados durante o
período militar, entre 1976 e 1983. No entanto, este
número não era definitivo, já que a Comissão sabia
que muitos casos ainda não haviam sido relatados.

108 Relatório Final, Tomo I, pg 2. 
109 Relatório Final, Tomo IV, at 11. 
110 Relatório Final Tomo IV, at 10. 
111 Relatório Final, Tomo VII, at 22. 
112 Nunca Más, CONADEP, Ch. VI, Conclusiones. 
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 Houve alguns casos isolados de desaparecimentos
antes do golpe militar de 24 de março de 1976, mas
foi apenas a partir desta data que os fatos foram
sistematicamente investigados.

 A metodologia utilizada pelo Estado consistia
geralmente, no rapto da vítima e sua transferência
para um dos aproximadamente 340 centros
clandestinos de detenção. Estes locais eram
administrados por militares de alto escalão. Os
detentos eram mantidos em condições sub-humanas,
sujeitos à torturas e humilhações.

 Muitos dos presos foram mortos nestes centros; no
entanto, as reais circunstâncias destas mortes foram
ocultadas por oficiais do governo, algumas vezes até
simulando combates entre guerrilheiros e as forças
armadas. Em muitos casos, os corpos dos detentos
foram destruídos, para evitar sua identificação e
intencionalmente dificultar a entrega de informações
aos parentes dos mesmos.

 As práticas repressivas eram planejadas e ordenadas
pelo alto escalão do comando militar, mas a última
junta, antes da volta do governo democrático em 1983,
ordenou a destruição de documentos que pudessem
comprovar a responsabilidade das ordens de comando.

Recomendações 

A CONADEP recomendou que fossem seguidas as 
seguintes ações e programas:  

Que  a  Comissão  ou  Organização  que  assuma  o
arquivo,  apresente  todas  as evidências reunidas, logo
que possível, perante os tribunais.

Que  o  Judiciário  se  voltasse  para  a  investigação
e  punição  solicitadas  pela CONADEP.

Que os Poderes Executivo e Legislativo decretassem as
leis ou regras necessárias  para  o  manter  o
programa  de  reparação  para  o  bem-estar  das
famílias  de desaparecidos,  apoio  acadêmico  e
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outras  medidas  para  reparar  problemas sociais ou 
familiares decorrentes de desaparecimentos. 

Reforma  da  estrutura  legal  para  o  reconhecimento
dos  direitos  humanos, punição  de  crimes  contra  a
humanidade,  adesão  da  Argentina  às organizações
internacionais de Direitos Humanos e a derrogação das
leis repressivas.

Chile O Relatório cobre as violações contra os Direitos 
Humanos, ocorridas durante o período de ditadura de 
Pinochet, entre 1973 e 1990, cometidas por agentes 
do governo ou pessoas a seu serviço e por cidadãos de 
visões políticas opostas, assim como a “limpeza” de 
criminosos presumidos.113 Essas violações consistiam em 
(I) “caça a supostos terroristas”;114 (II) prendê-los em
campos;115 (III) abuso e tortura;116 e (IV) mortes e
desaparecimentos.117 O Relatório também cobria
assassinatos ocorridos em protestos de massas, assim
como o uso injustificado da força e abuso de poder
tolerado pelas autoridades.118

Além disso, após tomar o governo em 11 de setembro 
de 1973, a Junta declarou estado de sítio, 
determinando assim que tribunais de guerra julgariam 
os rebeldes. Vários réus foram absolvidos, sentenciados 
à prisão ou sentenciados à morte.119 A Comissão, no 
entanto, descobriu que o trabalho dos tribunais de 
guerra estava comprometido por falhas graves em 
processos, provas e bases legais para condenação e 
sentença,120 na violação de normas legais fundamentais 
e princípios éticos essenciais.121 

113Relatório CNRR, 164. 
114Relatório CNRR, 155. 
115Relatório CNRR, 156. 
116Relatório CNRR, 158. 
117Relatório CNRR, 161. 
118Relatório CNRR, Parte 3. 
119RelatórioCNRR, 134. 
120Relatório CNRR, 136. 
121Relatório CNRR, 123.  
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A Comissão também encontrou, durante o período em 
questão, que o Poder Judiciário não defendeu com 
força as violações dos Direitos Humanos.122 A Comissão 
concluiu assim que, a postura do Poder Judiciário foi 
altamente responsável pelo agravamento do processo 
sistemático de violações dos Direitos Humanos.123 

Peru O Relatório Final da CVR contém todos os aspectos dos 
trabalhos da CVR. A maior parte do texto está voltado 
para as conclusões concretas sobre o conflito interno no 
Perú, entre 1980 e 2000. Nas Conclusões Gerais do 
Relatório Final, a CVR divide suas descobertas em 8 
partes: (1) as dimensões do conflito; (2) 
responsabilidades pelo conflito; (3) responsabilidade 
das entidades do Estado; (4) o processo político e 
governamental; (5) o papel das organizações sociais; 
(6) as consequências do conflito interno; (7) a
necessidade de reparação; (8) o processo nacional de
reconciliação. As Conclusões podem ser divididas em:
(a) constatações concretas e conclusões; (b)
consequências e reparação. As constatações e
conclusões foram de máxima importância para a
proposta da CVR, pois possibilitavam o primeiro passo
para reparação, compreensão e reconhecimento do
conflito em todas suas dimensões.

Conclusões Contextuais (Sessões 1 a 4) 

Parte da investigação da CVR foi direcionada para 
descobrir a verdadeira dimensão do conflito, incluindo 
dados estatísticos relacionados a fatos do conflito 
interno, assim como a situação política da época. As 
conclusões concretas incluíam informações sobre as 
vítimas (como a estimativa de mortes, 
desaparecimentos, vítimas escolhidas, etc.). Ficou claro 
que este foi o período de violência mais extenso e 
intenso da história Peruana. A CVR também chamou a 
atenção para o processo político e a situação 

122Relatório CNRR Report, 140. 
123Relatório CNRR, 142. 
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governamental do período.124

Responsabilidade e Reconhecimento (Sessões 2,3,5) 

Uma das contribuições chave da CVR para a 
administração da justiça foi a identificação dos crimes 
e seus respectivos algozes. 

Conforme foi mencionado anteriormente, as duas 
principais organizações subversivas envolvidas no 
conflito eram a MRTA e o PCP-SL. O Relatório Final 
ressalta que o MRTA tinha uma presença menor no 
conflito se comparado ao PCP-SL, sendo que a CVR 
estimou que o MRTA seria responsável por 1.5% das 
mortes em conflito, enquanto o PCP-SL seria o 
responsável por mais da metade das mortes125 e com 
grave responsabilidade no conflito inteiro.126 A CVR 
concluiu que a responsabilidade também recaía sobre 
as entidades de Estado, assim como os governos 
anteriores eram responsáveis pelas violações dos 
direitos humanos perpetradas pela polícia militar e 
forças armadas.127 A CVR também analisou ações de 
diversos grupos da sociedade civil durante os anos de 
conflito, inclusive partidos de resistência popular, 
igrejas, mídia e negócios, educação e organizações de 
direitos humanos.128 

124 Relatório Final p. 73-76. 
125 Relatório Final p. 13, 34. 
126 Esta conclusão foi baseada nos achados da TCR em que líderes do PCP-SL: 
(I) iniciaram a violência para se opor aos desejos da grande maioria da
população; (II) formularam sua luta contra a democracia peruana utilizando-se
de estratégia sangrenta; (III) violência praticada na ocupação e controle da
zona rural e camponesa, à custo de muitas vidas e sofrimento humano; (IV)
possuía uma política genocida que envolvia atos de provocação do Estado; (V)
decidiu proclamar a denominada estratégia de equilíbrio que reforçava o
caráter terrorista de suas ações. Relatório Final p. 29-30.
127 Relatório Final p. 73. 
128 Relatório Final p. 132-152. 
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Lições para o futuro 

Argentina A Comissão Argentina, gerou consequências na 
sociedade como um todo e, também foi parte do 
processo de reestruturação iniciado pelo Governo com 
o apoio da sociedade civil. Muitas das consequências
detalhadas abaixo não seriam possíveis sem o trabalho
da CONADEP.

Estrutura Legal e Modificações no Governo 

Em 1992 foi cria da a Comissão Na ciona l 
pelo Direito à Identidade, direcionando suas pesquisas para 

crianças desaparecidas durante a “Guerra Suja” 
Argentina. 

Em 1994, a Constituição Argentina é reforma 
da ,  com o objetivo de ampliar a democracia e elevar, a 

status de lei constitucional, tratados internacionais 
ratificados pela Congresso. A reforma da Constituição 
obrigou o Estado a adotar medidas positivas para 
assegurar o gozo pleno dos Direitos Humanos.  

Processos judiciais e leis da Anistia Internacional foram 
aplicados contra as juntas militares e as facções de 
guerrilha quando, em 15 de dezembro de 1983, o 
então presidente Raúl Alfonsín, promulgou as leis 
157/83 e 158/83. Essas leis determinavam que: (I) 
seriam julgadas as facções guerrilheiras ERP e 
Montoneros por crimes cometidos previamente ao golpe 
de Estado e (II) e as três primeiras juntas militares.  

No dia 9 de dezembro de 1985, o Judiciário condenou 
cinco dos antigos membros das juntas militares. Jorge 
Rafael Videla e Emilio Eduardo Massera foram 
condenados à prisão perpétua; Roberto Eduardo Viola 
a 17 anos de prisão; Armando Lambruschini a 8 anos 
de prisão e Orlando Ramón Agosti a quatro anos de 
prisão. A condenação das juntas militares por um 
governo democrático e civil constituiu um evento sem 
precedentes. 

No entanto, apesar do apoio massivo da população 
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civil e da comunidade internacional, aos julgamentos 
das juntas militares, o governo ainda se via ameaçado 
por um novo golpe de estado das Forças Armadas, que 
se recusavam a aceitar os vereditos. Esta situação levou 
o Governo a promulgar em 1987, a “Ley de Punto
Final”, que estabelecia um prazo de 60 dias para
processar os acusados de envolvimento em crimes
durante a ditadura militar.129 Pouco depois, também foi
aprovada a “Ley de Obediencia Debida”, que
ordenava o fim dos processos criminais contra as forças
armadas e que nenhum outro processo fosse iniciado.130

Em 1989 e 1990, o presidente Carlos Menen declarou 
a anistia para os crimes contra a humanidade 
cometidos por militares, líderes guerrilheiros ou oficiais 
de alto escalão do governo, que não haviam sido 
beneficiados pela “Ley de Obediencia Debida”. 
Entretanto, em agosto de 2003, o Congresso aprovou a 
lei 25.779, declarando nula a “Ley de Punto Final” e a 
“Ley de Obediencia Debida” e, em 2004, o Judiciário 
declarou como inconstitucionais diversas ordens de 
anistia. Como consequência, muitos casos foram 
reabertos, inclusive os “mega-casos”, em que ações 
coletivas foram movidas contra crimes ocorridos em 
diversos centros clandestinos de detenção. 

Juicios por la Verdad 

Como consequência da “Ley de Punto Final”, “Ley de 
Obediencia Debida”, e da anistia concedidas pelo 
Presidente Menen, praticamente todos os julgamentos e 
investigações relacionados ao período militar cessaram. 
Isso significou não somente a impunidade destes crimes, 
mas também o fim da possibilidade de conhecimento 
do que ocorreu com as vítimas, especialmente crianças 

129 Lei Nº. 23.492, Ley del Punto Final, Art. 1 (ordena o término das 
investigações criminais por envolvimentos em qualquer crime definido no 
Artigo 10 da Lei Nº. 23.049 e aqueles ligados ao uso da violência como forma 
de ação política). 
130 Ley Nº. 23.521, Ley de Obediencia Debida, Art. 1 ( estabelece a presunção 
de impunidade por crimes cometidos por membros das forças armadas e 
polícia quando atuando em obediência a seus superiores). 
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que ainda estavam nas mãos de seus captores, sem 
conhecer de suas verdadeiras identidades. Assim, 
algumas famílias de crianças desaparecidas iniciaram 
os “Juicios por la Verdad” (Julgamentos para a 
Verdade), que foram uma novidade no sistema 
judiciário argentino, já eram baseados em julgamentos 
criminais, utilizando métodos e procedimentos criminais, 
mas com um objetivo distinto destes julgamentos. Os 
“Juicios por la Verdad foram pensados para esclarecer 
crimes cometidos durante a ditadura militar e o destino 
de suas vítimas, e não para encontrar responsáveis ou 
punir os mesmos.131 

Reparação econômica 

Em 2004, U$3 bilhões foram destinados a reparação 
das vítimas de prisões ilegais. Para ser beneficiário da 
compensação, as vítimas deveriam provar que terem 
sido detidas sem julgamento entre 1976 e 1979. No 
entanto, os militares não cooperaram, deixando de 
fornecer a documentação necessária.132 

Chile A Comissão apresentou propostas para reparação do 
passado e prevenção de futuras violações. As 
recomendações para reparação incluíam (I) 
recuperação do bom nome da pessoas e reparação 
simbólica (através de monumentos públicos e 
participação no Dia Nacional dos Direitos Humanos); (II) 
recomendações legais e administrativas (como a 
declaração de óbito àqueles que eram considerados 
desaparecidos); (III) recomendações na área de bem-
estar social (inclusive pensão, planos de saúde, casa e 
educação para os parentes das vítimas). As propostas 
para a prevenção de violações de Direitos Humanos se 

131 Elena Maculan, Prosecuting International Crimes at National Level: Lessons 
from the Argentine 'Truth-Finding Trials, Utrecht Law Review, Vol. 8, Issue 1 
(Jan. 2012), disponível no www.utrechtlawreview.org.  
132 United States Institute of Peace Website, “Truth Commission: Argentina” 
disponível no http://www.usip.org/publications/truth-commission-argentina.  
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dividiam em três áreas: (I) medidas institucionais e 
legais (como a adequação de leis nacionais com leis 
internacionais padrão de Direitos Humanos); (II) a 
consolidação de uma cultura de respeito verdadeiro 
aos Direitos Humanos; e (III) a verdade, a justiça e a 
reconciliação como medidas preventivas. A Comissão 
recomendou mais tarde a criação de fundações 
públicas de direito e a aplicação de sanções a quem 
ocultar informações.133 

Peru A implementação de diversos programas de reparação 
está sendo conduzida pelo Conselho de Reparação 
(CR) e pela Comissão Multissetorial de Alto Nível 
(CMAN), instituições de Estado criadas no impulso da 
CVR. O Programa de Reparações Coletivas teve sua 
implementação iniciada em junho de 2007, e começou 
a levantar informações, em diferentes comunidades 
peruanas, para identificar e prover ajuda às vítimas 
que seriam beneficiárias do programa de reparação. 
O programa coletivo de reparação, por exemplo, 
concentrou atenção no departamento político de 
Ayacucho, que sofreu gravemente durante o período 
de conflito.134 

Baseado nesse dado, duas ONGs, Centro Internacional 
pela Verdade e Justiça (ICTJ) e Associação Peruana 
Pró-Direitos Humanos (APRODEH), monitoraram a 
implementação coletiva de reparação.135 O programa 
de reparações individuais econômicas começou em julho 
de 2011 e beneficiando 1878 vítimas até novembro 

133Relatório CNRR, 1115, 1117. 
134 Relatório Final, Anexo IX, Plano Integrado de Reparações. 
135Centro Internacional para a Verdade e Justiça, Cuanto se ha Reparado en 
Nuestras Comunidades? Avances, Percepciones y Recomendaciones sobre 
Reparaciones Colectivas en Perú (2007-2011) disponível 
http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Peru-Reparaciones-2011-
Espa%C3%B1ol.pdf.  
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de 2012.136 

A conclusão do Relatório Final determina que “o 
caminho para a reconciliação será falho se não for 
acompanhado pelo efetivo exercício da justiça... pela 
punição justa de algozes e, como consequência, o fim 
da impunidade.”137 O Relatório Final observa que 
“através dos casos submetidos ao Ministério Público, 
pela identificação de 24.000 vítimas do conflito 
armado interno e através das conclusões das 
investigações, a CVR procurou estender os argumentos 
de apoio à demanda por justiça feita pelas vítimas. ” 
Ampliando mais, o Relatório Final propõe do processo 
de reconciliação nacional, baseado na renovação do 
Estado e da Sociedade peruanas, construindo um país 
“que seja positivamente identificado como multiétnico, 
poli cultural e multilíngue.”71 

136 Officer of the High Commission of Human Rights Website, “Universal 
Periodic Review – Media Brief” (Nov. 1, 2012) disponível 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Highlights1November2012a
m.aspx.
137 Relatório Final, Conclusions p. 168. 71 Relatório Final, Conclusões p.171 
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PELOS CAMINHOS DA VERDADE:

UMA ANÁLISE SOBRE AS EXPERIÊNCIAS DE 
COMISSÕES DA VERDADE NA AMÉRICA LATINA
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