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C 

 

 

APRESENTAÇÃO  
DO RELATÓRIO 

 

  

omo organização da sociedade civil que milita e produz conhecimento no campo 

dos direitos humanos, desde 2011, o ISER vem se inserindo na área temática da 

‘memória, verdade e justiça’ (MVJ) com especial atenção aos processos 

políticos de fortalecimento democrático. Em suas ações – com apoio da Fundação Ford –, a 

instituição busca contribuir para reflexões problematizadoras da sociedade contemporânea.  

A discussão de temas como violações institucionais (violência policial, tortura, 

enfrentamento à impunidade, etc.) é uma pauta central do ISER, seja em relação ao passado de 

repressão política, seja no contexto democrático atual. Esta perspectiva compõe um interesse 

em questionar as causas das injustiças estruturais enfrentadas no cotidiano do ISER, em seus 

diversos campos de atuação e de luta. 

Os discursos que o ISER vem construindo neste campo buscam enfatizar a perspectiva 

de defesa do mote ‘olhar o passado para pensar o presente’. Com equipes majoritariamente 

formadas por jovens pesquisadores que não viveram a ditadura – apesar dos mais de 40 anos 

da organização –, defendemos a compreensão de que os efeitos do projeto político-econômico 

que se instaurou no passado recente ainda se reproduzem, vitimizando grupos bastante 

específicos e perpetuando estruturas de poder e arquiteturas institucionais pouco debatidas. 

Considera-se que a relevância de se constituir “mais um” ator no campo da MVJ 

implica a tentativa de fortalecer uma concepção de democracia que valoriza o papel da 

sociedade civil de fiscalização e monitoramento da atuação governamental e estatal. De fato, 

participação e controle social da política pública compõem linhas de atuação de especial 

atenção do ISER. 

Passados mais de 25 anos do início do processo de redemocratização do Brasil – após o 

período de ditadura civil-militar (1964-1988) –, restam não esclarecidos muitos casos de 

violações de direitos humanos e grande parte dos arquivos (públicos e privados) sobre o 

período ditatorial ainda é fechada para a população. Apenas recentemente, orientado por 

diretrizes internacionais e por demandas dos movimentos sociais, o Estado brasileiro está se 
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inserindo mais enfaticamente na discussão sobre a importância de medidas que promovam o 

reconhecimento histórico dos atos arbitrários cometidos pelo próprio Estado, no passado. É 

bastante simbólica, neste contexto, a criação da Comissão Nacional da Verdade, em maio de 

2012. 

Acompanhar e publicizar a construção pública da verdade sobre os períodos 

autoritários implica a valorização da história, do conhecimento acerca das violações 

sistemáticas, da memória das vítimas e da própria promoção da justiça em sentido amplo. 

Considera-se que a noção de justiça não perpassa apenas pelo sentido estrito de julgamento dos 

responsáveis pelas violações aos direitos humanos empreendidas no período em questão, mas 

também pela deslegitimação de uma visão repressora e hegemônica dos fatos e pelo 

reconhecimento da violência e terror do Estado, como modelo político durante a ditadura. 

É importante garantir mecanismos democráticos e transparentes de funcionamento. E, 

nesse sentido, é imprescindível a organização e participação ativa da sociedade civil neste 

cenário. Considera-se de suma importância a formação de mecanismos de monitoramento dos 

trabalhos desta comissão, de modo a garantir um processo legítimo e reconhecido amplamente 

de investigação e esclarecimentos de casos de violações, torturas, mortes e desaparecimentos 

forçados, assim como sobre as estruturas e instituições que apoiaram e financiaram o regime 

ditatorial. Para tanto, as garantias de acesso à informação são pressupostos gerais para a 

mobilização, articulação e participação democrática, e, especificamente, para a construção de 

uma política de promoção da memória e da construção da verdade. 

É neste sentido que o ISER se propôs a acompanhar a atuação da Comissão Nacional 

da Verdade (CNV), com a perspectiva de atuar na formulação de demandas e na fiscalização 

dos compromissos da CNV, de modo a contribuir para a efetividade deste processo político, 

dando publicidade a cada uma das etapas seguidas. Para tanto, compreendeu-se como 

fundamental a atuação articulada com outros movimentos/grupos/organizações 

tradicionalmente inseridos neste campo, com suas diferentes opiniões, reflexões e concepções 

políticas – e por isso, o ISER integrou e integra e acompanha redes, com o objetivo de 

participar de diálogos, trocas e construções coletivas. 

A partir do exposto, o presente relatório apresenta informações sobre o último semestre 

de funcionamento da CNV: de 16/05/2014 a 10/12/2014. São informações que, por um lado, 

buscam sistematizar as atividades planejadas e executadas pela CNV, de modo a subsidiar 

ações de monitoramento por parte de qualquer interessado, e por outro, publicizam o 

planejamento interno do ISER neste campo. Adicionalmente, o relatório traz análises críticas e 
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valorativas sobre o processo político observado, a partir de percepções próprias e de outros 

grupos da sociedade civil consultados. 

 Assim, o relatório é dividido em três partes: I) Monitoramento da CNV, com 

enfoque no funcionamento, estrutura e metodologia de trabalho relativos ao último 

semestre, além da descrição da metodologia desenvolvida pelo ISER no monitoramento 

destas atividades; II) Avaliação da finalização dos trabalhos da CNV a partir da análise do 

processo de elaboração de seu relatório final, de sua divulgação e repercussão nos meios de 

comunicação, entre os movimentos sociais, entidades da sociedade civil, forças armadas e 

internacionalmente, além da avaliação da metodologia de funcionamento descrita pela 

Comissão em seu relatório final; e III) Análise sobre o processo político-institucional da 

CNV por meio de uma metodologia de reflexão coletiva com a participação de entidades 

da sociedade civil que atuam no campo dos direitos humanos. 

Parte-se da percepção sobre a necessidade de se acompanhar e monitorar o 

processo de funcionamento da CNV para mais adequadamente incidir e avançar nas lutas 

em questão e na participação social e transparência de processos políticos. Para tanto, o 

ISER esforçou-se em acompanhar e compreender, neste dois anos e sete meses, a forma de 

funcionamento da CNV e algumas lutas, demandas, expectativas e percepções de grupos 

sociais atuantes, além de formular uma percepção própria, enquanto ator participante deste 

cenário.  

Durante este processo, tentou-se construir conjuntamente com outros atores e 

movimentos sociais, considerando a importância de se desenvolver um trabalho de 

monitoramento, um processo legítimo e útil de atuação, enquanto organização de direitos 

humanos que procura produzir reflexão e incidir nos processos políticos. Nesse sentido, a 

metodologia proposta e aplicada durante o processo político-institucional da CNV foi 

elaborada de maneira informada pelo acompanhamento e atuação desenvolvidos pelo 

ISER. Foram propostos caminhos metodológicos nos quais forma e conteúdo, observação e 

participação estão necessariamente imbricados e condicionando-se reciprocamente.  

Assim, este relatório, assim como os demais relatório de monitoramento da CNV 

construídos pelo ISER, apresenta uma metodologia de questionários e de análise das 

percepções que pretendeu contribuir para um monitoramento sistemático e adequado do 

atual processo de funcionamento da CNV. 

No que se refere à avaliação coletiva por meio de uma metodologia de aplicação 

de questionários a grupos atuantes no campo da ‘memória, verdade e justiça’, ressaltamos 
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que a proposta de formular apontamentos para um processo de monitoramento da 

Comissão Nacional da Verdade se insere no campo da interação democrática entre 

sociedade civil e poder público e está relacionada a ações de avaliação de políticas 

governamentais/estatais, ou melhor, no controle público das intervenções estatais. No 

caso específico de um mecanismo de justiça transicional, formulado numa perspectiva de 

consolidação da democracia, considera-se ainda mais significativo o estabelecimento de 

formatos transparentes de condução da ação estatal – como fator de fortalecimento 

democrático em si mesmo. 

Especificamente sobre o encerramento das atividades da CNV em dezembro de 

2014 com a divulgação de seu relatório final, o ISER ressalta a importância histórica desse 

momento, sem deixar de levantar algumas questões que nos parecem relevantes, como a 

baixa participação da sociedade civil durante esses 30 meses, fato que será melhor 

discutido na parte III deste relatório e que esteve em evidência durante todo o processo de 

monitoramento desenvolvido pelo ISER.  

Esta questão se tornou ainda mais evidente no momento da divulgação do relatório 

final, em que a presença dos coletivos MVJ, dos familiares de presos e desaparecidos 

políticos e dos movimentos sociais, de uma forma geral, foi bastante restrita, como será 

tratado adiante, na parte II.  

Compreendemos como fundamental, a partir de agora, que o relatório final da CNV 

circule nas instituições e grupos da sociedade civil, cumprindo o seu importante papel de 

informar e esclarecer a população sobre as graves violações de direitos humanos cometidas 

durante a ditadura militar. Para tanto, será necessário considerar esse momento não apenas 

como o final de um ciclo - de pesquisas, coleta de materiais, depoimentos, etc. -, mas 

também como a abertura de um novo processo, no qual a prioridade do Estado brasileiro 

deve ser a difusão sistemática (e democrática) dos resultados dessas pesquisas. 

  O ISER acompanhou o desenvolvimento metodológico da CNV e em particular 

seus canais de diálogos com a sociedade civil buscando influir coletivamente nos processos 

e chamamentos públicos da Comissão e dos coletivos e comitês instalados pelo Brasil, 

reconhecendo o enorme desafio em torno dos muitos debates e práticas que ainda precisam 

acontecer em torno da agenda de MVJ no país. Em particular a revisão da Lei da Anistia, a 

responsabilização dos autores de tortura, a localização e explicação dos desaparecidos 

políticos e os espaços de memória (uma iniciativa que caminha nessa direção é a campanha 

Ocupa Dops, coletivo constituído por militantes da sociedade civil, dentre eles a equipe 
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MVJ do ISER, que reivindica a transformação do prédio do antigo DOPS em um espaço de 

memória).  

É nesse sentido que o ISER dará prosseguimento ao seu trabalho de 

monitoramento, focando especificamente nas recomendações que a CNV fez ao Estado 

brasileiro por meio de seu Relatório Final. Como uma organização da sociedade civil 

comprometida e engajada com a institucionalidade democrática e a garantia dos Direitos 

Humanos, o ISER cumprirá o seu papel de acompanhar atentamente a implementação 

destas recomendações. 

Desta forma, o ISER reafirma a relevância das informações produzidas pela CNV e 

pelas múltiplas comissões estaduais, municipais e setoriais, mas entendemos que se trata de 

um processo inconcluso e incerto, no qual o diálogo e a participação da sociedade civil e 

de diferentes instâncias públicas devem ser valorizados e ampliados, em nome da Verdade, 

Memória e Justiça no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

   12     12 

AGRADECIMENTOS 
 

 

Ao longo do período de realização da presente pesquisa, contamos com o apoio de 

diversas pessoas e grupos engajados, os quais vale mencionar nominalmente: 

 
Equipe ISER: 
Amy Jo Westhrop 
Gustavo Araújo Simi 
Luciana Peluzio Chernicharo 
 
Colaboradores: 
Campanha Ocupa Dops 
Clemir Fernandes 
Coletivo RJ Memória, Verdade e Justiça 
Helena Mendonça 
Kari Malkki 
Lilian Dias 
Tiago Régis 
 
Revisão 
Lívia Buxbaum 
 
Participantes da Pesquisa:  
Ação Educativa  
Anistia Internacional  
Artigo 19  
Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (ABONG )  
Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT) 
Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESEC) 
Centro Luiz Freire  
Centro pela Justiça e Direito Internacional (CEJIL) 
Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação (CEPIA) 
Comissão Intergestores Regional (CIR) 
Conectas Direitos Humanos  
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs no Brasil (CONIC) 
Conselho Regional de Serviço Social (CRES) 
Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE) 
Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE) 
Fundo Brasil de Direitos Humanos (FBDH) 
Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares (GAJOP) 
Geledés  
Gênero, Justiça e Direitos Humanos (THEMIS) 
Grupo Tortura Nunca Mais (GTMN) 



  

  

   13     13 

Human Rights Watch  
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) 
Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos (IDDH) 
Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) 
Instituto Feminista para a Democracia (SOS Corpo) 
Intervozes  
Iser Assessoria  
Justiça Global  
Koinonia  
Ligação e Organização (ELO) 
Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) 
Observatório de Favelas  
Sociedade Paraense de defesa dos Direitos Humanos (SDDH) 
Sou da Paz  
Terra de Direitos  
Viva Rio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

   14     14 

D 

PARTE I 
 

MONITORAMENTO DA CNV PELO ISER: UMA 
PREOCUPAÇÃO PROCESSUAL 

 

esde o início dos trabalhos da CNV – efetivamente, desde antes da instituição 

da CNV –, o ISER vem desenvolvendo ações no sentido de acompanhar este 

processo político, visando à produção de informação sobre como esta 

dimensão da Justiça de Transição tem sido conduzida no Brasil. 

Do ponto de vista do ISER, a formação de mecanismos e metodologias de 

monitoramento dos trabalhos da CNV é fundamental para a configuração de um processo 

transparente e democrático de busca por informações sobre o que se passou durante o 

regime ditatorial civil-militar de 1964 a 1988. Portanto, para além da grande importância 

de informações que a CNV possa trazer sobre este passado de arbitrariedade, autoritarismo 

e violações de direitos humanos, é também central a formação de um processo legítimo e 

valorizado no presente do ponto de vista da participação social e do cumprimento de 

objetivos da chamada ‘justiça de transição’. Mais que ‘reconstruir a história’, a forma 

como este processo aconteceu também entrará para a história do país.  

É com este propósito, portanto, que o ISER atuou, acompanhando cotidianamente 

as dinâmicas fixadas pela CNV. Tratou-se, assim, de um esforço de compreender os 

desenhos de um processo político, no momento em que este se desenvolveu e se 

transformou. Tratou-se, da mesma forma, de construir condições substanciais para a 

mobilização de atores da sociedade civil que formulam demandas e práticas institucionais 

de cobrança ao Estado brasileiro, para que este desempenhe seus processos de transição 

democrática em atenção aos parâmetros internacionais da justiça de transição.  

Neste sentido, foram publicados os relatórios semestrais anteriores, disponíveis no 

site do ISER:1 

                                                 
1.Vide: http://www.iser.org.br/website/relatorios-e-outras-publicacoes-2/  
 
 
 

http://www.iser.org.br/website/relatorios-e-outras-publicacoes-2/
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 “I Relatório de Monitoramento da Comissão Nacional da Verdade”, publicado em 

novembro de 2012;  

 “Um Ano de Comissão da Verdade: Contribuições Críticas para o Debate Público. 

2º Relatório de Monitoramento da Comissão Nacional da Verdade”, publicado em 

junho de 2013. 

 “3º Relatório de Monitoramento da Comissão Nacional da Verdade”, publicado em 

novembro de 2013. 

 “IV Relatório de Monitoramento da Comissão Nacional da Verdade”, publicado 

em junho de 2014. 

Numa esfera mais concreta, o acompanhamento da CNV, na medida em que deu 

publicidade a cada uma de suas etapas seguidas, visou concomitantemente subsidiar a 

formulação de demandas por parte de outros atores da sociedade civil, bem como a 

fiscalização dos compromissos e projeções da CNV. Objetivou-se, assim, qualificar a 

participação da sociedade civil no processo oficial/estatal de consolidação da verdade 

histórica sobre as violações de Direitos Humanos perpetradas durante o regime ditatorial.  

Para tanto, as atividades desenvolvidas pelo ISER envolveram: monitorar e 

acompanhar os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade; coletar suas publicações e 

notícias difundidas pelas mídias brasileiras que lhe fazem referência; produzir informações 

para o envio à Comissão2; compor e fortalecer grupos e movimentos da sociedade civil que 

se aproximam do tema; e garantir amplo acesso à informação acessada e produzida no 

âmbito deste projeto, por meio de ferramentas de comunicação, de circulação virtual ou 

impressa. 

As atividades elencadas acima estão em construção permanente e pressupõem a 

publicização frequente de seus processos, resultados e desafios – para a garantia de sua 

implementação e para a formação de novas possibilidades de ações coletivas. As seções a 

seguir apresentam um breve relato do status dos principais eixos de nossa atuação.  

 

 

                                                 
2.É importante indicar que a a produção de informação por grupos da sociedade civil, subsidiando as 
investigações do Estado (da Comissão da Verdade) é um ponto fundamental de discussão. No âmbito deste 
projeto, desde já, deixamos claro que as referências à produção de informações e envio à Comissão Nacional 
da Verdade são relacionadas à produção científica e política – e não investigativa e comprobatória de fatos. O 
propósito de envio de informações à Comissão consiste na prática de levantar e destacar problematizações 
para a ampliação do debate. 
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1. ATIVIDADES DO ISER NO ACOMPANHAMENTO DA CNV 

 

1.1 Coleta de Notícias sobre a Comissão Nacional da Verdade 

Desde a aproximação do ISER com este campo, têm sido coletadas e 

acompanhadas as notícias sobre a CNV nas mídias. Acompanhamos desde reportagens de 

jornais (em geral, os de grande circulação, mas com certa atenção também aos veículos 

alternativos), até os releases de imprensa emitidos pela própria CNV. 

 Portanto, desde 2011, acompanhamos de perto as notas sobre as discussões e 

aprovações do projeto de lei que criaria a Comissão, até sua efetiva aprovação e sanção; 

acompanhamos atentamente as notas sobre os nomes sendo levantados para a CNV – a 

partir de especulações e indicações de diferentes setores da sociedade – e a esperada 

nomeação oficial dos comissionados, pela Presidente Dilma Rousseff; acompanhamos as 

primeiras – algumas polêmicas – declarações dos comissionados empossados e, daí em 

diante, as notícias sobre as atividades realizadas e programadas da CNV. 

 Para além do interesse nas informações difundidas nos meios de comunicação, seria 

relevante considerar possibilidades futuras de análises dos discursos produzidos sobre as 

temáticas envolvidas neste campo. São muitos atores sociais se manifestando, adeptos de 

diferentes concepções políticas. De fato, alguns discursos parecem mais valorizados em 

determinados canais de comunicação, o que sugere dinâmicas políticas subjacentes às 

diversas ferramentas disponíveis, especialmente na internet. Este tipo de análise, no 

entanto, não tem sido o foco das ações do ISER no marco deste último semestre.  

 

1.2 Acompanhamento das ferramentas de transparência ativa 

 Alguns foram os mecanismos criados pela CNV no sentido de divulgar 

informações na forma de transparência ativa – não provocada por um questionamento, mas 

previamente apresentada e disponibilizada ao público3. Objetivando acompanhar as 

dimensões estruturais, institucionais e políticas da CNV, assim como suas atividades, seus 

planejamentos e demais informações que viessem a ser divulgadas, visitamos 

                                                 
3 Conforme a lei de acesso à informação determina em seu art. 8º: “É dever dos órgãos e entidades públicas 

promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas 
competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas”. Entende-se 
que a divulgação, por parte do poder público, deve incluir o acesso a bancos de dados, relatórios de 
atividades e de gastos. 
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frequentemente os veículos de comunicação da CNV, quais sejam: seu site4; seu perfil no 

Facebook5, Twiter6, YouTube7 e seu mailing/mala direta. 

 De modo geral, estas ferramentas divulgam notícias sobre a CNV produzidas por 

sua assessoria de comunicação em formatos de releases ou notas, registrando certas 

atividades realizadas e encontros atendidos. Entretanto, não são efetivamente relatadas as 

atividades noticiadas, em forma de atas ou transcrições, e não parece haver sistematicidade 

nas atividades divulgadas.  

 Por exemplo, não estão disponibilizadas atas ou transcrições das reuniões de 

trabalho, audiências públicas realizadas ou de depoimentos prestados. Sequer a totalidade 

das oitivas realizadas está elencada sucintamente. Sobre isso, a CNV indicou: 

As memórias das reuniões não serão divulgadas no site. Solicitações de 
informações sobre temas específicos serão avaliadas e deferidas ou não, 
com respaldo no art. 5º da Lei 12.528/2011.8 

 

Sobre audiências, a prática que tem sido estabelecida é a disponibilização de 

trechos considerados importantes das audiências no canal da CNV no YouTube. 

 Outro ponto a ser destacado se refere ao momento de instituição destes canais de 

comunicação. O site da CNV apenas no início de 2013 deixou de ser indicado como 

“provisório”; o canal no YouTube foi inaugurado em novembro de 2012; e a página do 

Facebook, em setembro de 2012.  

 

1.3 Uso da Lei de Acesso à Informação – transparência passiva 

Algumas das informações obtidas no âmbito deste relatório foram coletadas por 

meio de demandas com base na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei de 

Acesso à Informação. Para tanto, foram testados os canais de comunicação da CNV, de 

modo a se obter informações não publicizadas por seus mecanismos de transparência ativa. 

Foram utilizadas três modalidades de solicitação de informações: o envio de ofícios 

diretamente à coordenação da CNV; a submissão de questões por meio da ouvidoria da 

CNV; utilização do Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC). 

                                                 
4.http://www.cnv.gov.br/ 
5.https://www.facebook.com/comissaonacionaldaverdade 
6. https://twitter.com/CNV_Brasil  
7 http://www.youtube.com/comissaodaverdade 
8 V. Em anexo Resposta CNV ao Ofício 2/2012 ao ISER, datada de 15 de março de 2013.  
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Neste último semestre (16/05/2014 a 10/12/2014), foram enviados dois ofícios9, 

além de duas solicitações pelo e-SIC. Todos respondidos após uma média de 21 dias, 

entretanto, ao último ofício, enviamos um recurso, que foi respondido em cinco dias.  

De maneira geral, embora as perguntas tenham sido respondidas, as respostas foram 

pouco detalhadas e muitas vezes insuficientes. É o exemplo das questões a respeito das 

atas das reuniões realizadas que, como dito acima, embora a CNV afirme que seriam 

disponibilizadas de acordo com a solicitação feita e a depender do tema envolvido, as 

respostas aos ofícios negaram a existência da produção de atas, como verificado nas 

perguntas 1, 3 e 4 do ofício n. 57 do ISER10:  

1. Solicitamos a ata da Reunião com Comissões da Verdade Estaduais e 
Municipais realizada no dia 19/05/2014.  
Não foi produzida ata. O objetivo da reunião era apenas o de apresentar 
a proposta de estrutura do relatório e receber documentos e relatórios 
como contribuição das comissões parceiras. 
 
3. Solicitamos a ata da reunião do GT Contextualização, fundamentos e 
razões do Golpe Civil-Militar de 1964 do dia 26/09/2014.  
Não foi produzida ata dessa reunião 
 
4. Solicitamos a ata da reunião do dia 08/10/2014 em que os dirigentes 
das Centrais e Entidades Sindicais que compõe o GT “Ditadura e 

Repressão aos Trabalhadores, Trabalhadoras e ao Movimento Sindical” 

da Comissão Nacional da Verdade apresentaram à coordenadora do grupo 
Dra. Rosa Cardoso a proposta de Recomendações do Coletivo para a 
CNV. 
Não foi produzida ata dessa reunião 

 

  

Ainda, em resposta ao ofício n. 43 do ISER (datado de 20/07/2014), a CNV 

afirmou que os pedidos de memórias (atas) das reuniões, com exceção dos resguardados 

com respeito ao art. 5º da Lei 12.528/2011, deveriam ser feitos por meio de contato ao 

Setor de Gestão de Informações, por telefone: 

12. A CNV já mencionou haver memórias (atas) de suas reuniões de 
trabalho, assim como registros de demais reuniões e audiências públicas, 
em ofício anterior. Solicitamos acesso a estes registros desde outubro de 
2013, nos casos não resguardados com respaldo no Art. 5° da Lei 
12.528/2011.  
O pedido referente a este item, com exceção dos que estão protegidos 
pelo art. 5º da Lei 12.528/2012, será atendido por meio de contato ao 
Setor de Gestão de Informações, pelo telefone (61) 3313-7330, com o 
servidor Jorge Carvalho. 

                                                 
9 Datados de 20/08/2014 e 05/11/2014. 
10 V. Em anexo, resposta da CNV ao Ofício 57/2014 do ISER, datado do dia 11/12/2014. 
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Por fim, as demandas foram feitas pelo e-SIC e não pelo site da CNV, por 

considerarmos o formulário deste site um pouco mais prático, em função da padronização, 

que àquele para o envio e registro de demandas.  

 

1.4 Acompanhamento de Eventos e Audiências Públicas 

A participação em encontros, eventos e audiências públicas da CNV proporcionam 

informações cruciais para compreender suas formas de trabalho, assim como as 

concepções de seus comissionados, transmitidas em suas falas. Portanto, além das 

ferramentas de coleta de informações indicadas acima, o ISER procurou participar de 

diversos eventos da CNV, especialmente os realizados no Rio de Janeiro, assim como obter 

informações sobre eventos realizados em outros estados, a partir de relatos de outros 

atores/organizações. 

A dificuldade de se participar de eventos fora do Rio de Janeiro se apresentou, 

principalmente, pela ausência de um cronograma de médio prazo de audiências públicas da 

CNV que permitisse um planejamento de acompanhamento metodologicamente 

estruturado. Em geral, os eventos realizados pela CNV têm sido divulgados com 

antecedência inferior a uma semana, o que inviabiliza o envio de pesquisadores do ISER 

para presenciá-los. Diante disso, o ISER, em 2013, apresentou questionamento sobre a 

divulgação de uma agenda mais ampla sobre os trabalhos técnicos e planejamentos 

internos da CNV, para o qual foi respondido: 

 

A agenda da CNV é pública, disponível para consulta em nossa página na 
internet: www.cnv.gov.br. Quanto aos trabalhos técnicos, dependem da 
organização interna dos grupos, e as atividades serão divulgadas à medida 
que vão sendo confirmadas. As audiências públicas têm cobertura 
jornalística da CNV, que publica um resumo no mesmo dia ou no dia 
seguinte ao evento. Temos matérias de todas as 12 audiências, publicadas 
no site da CNV. 11 

 

Neste semestre, participamos e registramos, principalmente, os seguintes eventos: 

Apresentação de Relatório de Pesquisa sobre o caso Stuart Angel, em 09/06/2014, no  

Arquivo Nacional no Rio de Janeiro; Audiência Pública Caso dos Nove Chineses, em 

26/09/2014, na Comissão Estadual da Verdade do Rio na CAARJ-RJ; Apresentação do 

Relatório final da CNV à Sociedade Civil no conselho Federal da OAB, em Brasília/DF; 

                                                 
11 V. Em anexo Resposta CNV ao Ofício 2/2013 do ISER, datada de 15 de março de 2013. 

http://www.cnv.gov.br/
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Audiência Pública convocada pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara 

dos Deputados e comissão de direitos Humanos do Senado, em 11/12/2014 no Senado 

Federal, em Brasília/DF. 

 

1.5 Acompanhamento de Redes da Sociedade Civil  

Grupos relacionados direta ou indiretamente com os movimentos que se opuseram 

e se insurgiram contra a ditadura – especificamente o caso de ex-presos políticos e 

familiares de mortos e desaparecidos políticos – se mantiveram atuantes, desde o fim do 

regime autoritário, na luta pela verdade, justiça e memória sobre as violações a que foram 

submetidos ou testemunharam. São grupos que desempenham papéis importantes na 

sociedade contemporânea, na luta pelos direitos humanos. É o caso, dentre outros, dos 

grupos Tortura Nunca Mais, em diferentes estados do Brasil12. O acompanhamento a estes 

grupos, no âmbito do presente relatório, se deu a partir de pronunciamentos e notas 

públicas difundidas, nos quais se faziam referências e avaliações à CNV. 

Especificamente no Rio de Janeiro, o ISER integra e acompanha o Coletivo RJ 

Memória, Verdade e Justiça, que se reúne quinzenalmente desde junho de 2011 para 

discutir e promover atividades relacionadas ao reconhecimento do direito à memória, à 

verdade e à justiça – formulando estratégias de ações plurais para o fortalecimento 

democrático. Fundamentalmente, o Coletivo RJ luta por quatro bandeiras: “por uma 

Comissão da Verdade autônoma e independente; pela abertura de todos os acervos 

documentais produzidos naquele período e contra qualquer instrumento que promova o 

‘sigilo eterno’; pelo cumprimento integral da sentença da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos no caso da Guerrilha do Araguaia; pelo resgate da Memória e da 

Verdade sobre a história da resistência à ditadura”13. 

Neste semestre, o Coletivo RJ realizou o CINENCONTRO 50/35 – 50 anos do 

Golpe de 64 e 35 anos da Lei de Anistia – que promoveu encontros mensais para a 

exibição e debate de filmes que se inserem na temática da ditadura militar e da memória, 
                                                 
12 No Rio de Janeiro: http://www.torturanuncamais-rj.org.br/   Em São Paulo: 
http://www.torturanuncamais-sp.org/ Na Bahia: http://www.gtnmba.org/ Em Pernambuco: contato: 
mtnm@torturanuncamais.org.br No Paraná: http://torturanuncamaispr.wordpress.com/  
13 V. Manifesto do Coletivo RJ Memória, Verdade e Justiça, de 15 de agosto de 2011, em anexo. Para mais 
informações sobre o Coletivo RJ, acesse:  http://coletivorj.blogspot.com.br/, ou escreva para 
rjcoletivo@gmail.com. Visite também sua página no Facebook: 
https://www.facebook.com/pages/Coletivo-RJ-Mem%C3%B3ria-Verdade-e-
Justi%C3%A7a/156400814520330. 
 

http://www.torturanuncamais-rj.org.br/
http://www.torturanuncamais-sp.org/
http://www.gtnmba.org/
mailto:mtnm@torturanuncamais.org.br
http://torturanuncamaispr.wordpress.com/
http://coletivorj.blogspot.com.br/
mailto:rjcoletivo@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Coletivo-RJ-Memória-Verdade-e-Justiça/156400814520330
https://www.facebook.com/pages/Coletivo-RJ-Memória-Verdade-e-Justiça/156400814520330
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verdade e justiça. O ISER esteve presente como parceiro e organizador dos encontros, que 

contaram com a presença dos diretores dos filmes, pesquisadores, ex-presos políticos, 

militantes e do público em geral. Os encontros foram realizados no Museu da República, 

no Catete/RJ. 14 

Paralelamente, o ISER tem acompanhado outras redes importantes neste campo. É 

o caso da Campanha Ocupa Dops,15 um coletivo constituído por grupos, entidades de 

direitos humanos e militantes autônomos reunidos em torno da pauta da transformação do 

prédio do antigo DOPS- RJ em um espaço de memória. O processo de criação deste grupo 

foi no ano de 2012 com a iniciativa do ISER, integrantes do grupo de trabalho da 

Comissão Estadual da Verdade (CEV-Rio), e o Coletivo RJ da Memória, Verdade e 

Justiça.16  Desde seu ato de lançamento (realizado em 13/12/2013), diversas ocupações 

político-culturais – com exibição de filmes, debates, teatro, música, dança –  foram 

realizadas em frente ao prédio com a participação de artistas, ex-presos políticos e 

militantes.  

 Acompanhamos também o GT DOPS, citado acima, grupo de trabalho da 

Comissão Estadual da Verdade do Rio (CEV-Rio), que discute e constrói alternativas para a 

transformação do prédio do antigo DOPS-RJ em um espaço de memória. O GT é formado 

por membros e assessores da CEV-Rio, ex-presos, militantes, pesquisadores, acadêmicos e 

está em constante diálogo com os grupos da sociedade civil e movimentos sociais que 

discutem o tema. Militantes da Campanha Ocupa Dops e do Coletivo RJ Memória, 

Verdade e Justiça também participam do grupo de trabalho.  

Como uma organização de direitos humanos, O ISER se insere em várias outras 

redes e tem proximidades estabelecidas com diversas outras organizações e movimentos 

que, em suas trajetórias, aproximaram-se deste campo temático e de lutas que 

denominamos “MVJ”
17. Com isso, a participação em discussões e reflexões coletivas 

compõe nosso processo de levantamento de informações e de monitoramento da CNV, 

acompanhando cotidianamente avaliações formuladas pelos mais diversos atores sociais. 

 

                                                 
14 Para acessar os folders de divulgação do CINENCONTRO 50/35, produzido pelo Coletivo RJ Memória, 
Verdade e Justiça, acesse: https://www.facebook.com/pages/Coletivo-RJ-Mem%C3%B3ria-Verdade-e-
Justi%C3%A7a/156400814520330?fref=ts    
15 O manifesto e eventos da Campanha podem ser acessados no blog: http://ocupa-dops.blogspot.com.br/  
16 O ISER contribuiu para a elaboração de vídeo sobre o DOPS-RJ, que pode ser acessado no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=tzrW2A6QLaQ  
17 Sigla para “Memória, Verdade e Justiça”. 

https://www.facebook.com/pages/Coletivo-RJ-Memória-Verdade-e-Justiça/156400814520330?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Coletivo-RJ-Memória-Verdade-e-Justiça/156400814520330?fref=ts
http://ocupa-dops.blogspot.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=tzrW2A6QLaQ
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2. NARRATIVA DO PROCESSO INSTITUCIONAL DA CNV 

 

2.1 Antecedentes da CNV 

A lei que cria a Comissão Nacional da Verdade, sancionada em novembro de 2011, 

atribui a ela a missão de examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos18 

praticadas no período entre 1946 a 198819. Para tanto, a CNV seria composta por 07 

membros designados pelo Presidente da República, dentre brasileiros, de “reconhecida 

idoneidade e conduta ética, identificados com a defesa da democracia e da 

institucionalidade constitucional, bem como com o respeito aos direitos humanos”
20 – 

através do recebimento e processamento de informações, oitiva de testemunhas e 

verificação de acervos documentais, visando à reconstrução histórica referente ao período 

do regime militar. 

 As atividades da CNV, para o cumprimento de seus objetivos, estão fixadas no art. 

4º e envolvem: 

I- receber testemunhos, informações, dados e documentos que lhe forem 
encaminhados voluntariamente, assegurada a não identificação do 
detentor ou depoente, quando solicitada; 
II- requisitar informações, dados e documentos de órgãos e entidades do 
poder público, ainda que classificados em qualquer grau de sigilo; 
III- convocar, para entrevistas ou testemunho, pessoas que possam 
guardar qualquer relação com os fatos e circunstâncias examinados; 
IV- determinar a realização de perícias e diligências para coleta ou 
recuperação de informações, documentos e dados; 
V- promover audiências públicas; 
VI- requisitar proteção aos órgãos públicos para qualquer pessoa que se 
encontre em situação de ameaça em razão de sua colaboração com a 
Comissão Nacional da Verdade; 

                                                 
18 Especificamente, o art. 3º da Lei 12.528 indica como objetivos da CNV: I - esclarecer os fatos e as 
circunstâncias dos casos de graves violações de direitos humanos; II - promover o esclarecimento 
circunstanciado dos casos de torturas, mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e sua 
autoria, ainda que ocorridos no exterior; III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as 
instituições e as circunstâncias relacionadas à prática de violações de direitos humanos mencionadas no caput 
do art. 1o e suas eventuais ramificações nos diversos aparelhos estatais e na sociedade; IV - encaminhar aos 
órgãos públicos competentes toda e qualquer informação obtida que possa auxiliar na localização e 
identificação de corpos e restos mortais de desaparecidos políticos; V - colaborar com todas as instâncias do 
poder público para apuração de violação de direitos humanos; VI - recomendar a adoção de medidas e 
políticas públicas para prevenir violação de direitos humanos, assegurar sua não repetição e promover a 
efetiva reconciliação nacional; e VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história 
dos casos de graves violações de direitos humanos, bem como colaborar para que seja prestada assistência às 
vítimas de tais violações. 
19 Período fixado de acordo com o art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
20 Artigo 1º da Lei 12.528/2011. 
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VII- promover parcerias com órgãos e entidades, públicos ou privados, 
nacionais ou internacionais, para o intercâmbio de informações, dados e 
documentos; e 
VIII- requisitar o auxílio de entidades e órgãos públicos. 

 

O processo de aprovação da Lei 12.528/2011 foi permeado de grandes expectativas 

por parte da sociedade civil, mas não sem críticas. Diversos foram os grupos que 

manifestaram descontentamento sobre a falta de espaço para participação. Desde o texto do 

projeto de lei, até a negativa do poder público em realizar audiências públicas – na Câmara 

dos Deputados, no Senado e no âmbito da Presidência da República –, foram aspectos 

recorrentemente repudiados por determinados segmentos da sociedade21.  

 Após aprovada a Lei no Congresso e sancionada pela Presidência, decorreram-se 

seis meses para a nomeação dos comissionados e instalação efetiva da CNV22. Neste 

período, segmentos da sociedade, cada vez mais, envolveram-se em debates sucessivos, 

com o objetivo de indicar possíveis nomes para compor a comissão. Listas de sugestões 

foram elaboradas e difundidas por diversos grupos e movimentos. Assim mesmo, os 

comissionados foram escolhidos pela Presidência, em tese, sem que a sociedade fosse 

ouvida. Foram eles23: 

 – CLÁUDIO FONTELES: advogado, ex-Procurador-Geral da República. Na 

Procuradoria Geral da República coordenou a área criminal (1991) e a antiga Secretaria de 

Defesa dos Direitos Individuais e Interesses Difusos (1987). É professor de doutrina social 

da Igreja no curso de Teologia da Arquidiocese de Brasília. Foi o segundo coordenador da 

CNV. 

 – GILSON DIPP: é advogado e Ministro do Superior Tribunal de Justiça, desde 1998. 

Em maio de 2007, passou a ocupar a função de coordenador-geral da Justiça Federal. Foi 

coordenador geral do Conselho da Justiça Federal e corregedor do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ). Presidiu a Comissão da Reforma do Código Penal. Integra também o 

Tribunal Superior Eleitoral. Foi o primeiro coordenador da CNV. Segundo notícias 

publicadas em 29/04/2013, Dipp estaria deixando a CNV, por motivos de saúde24. 

                                                 
21 V. “Coletivo RJ organiza ato público para pedir participação da sociedade civil na Comissão da Verdade”, 
Publicado em Agência Brasil, em 03/11/2011; & “Representantes da sociedade civil pedem agilidade e 
transparência na Comissão da Verdade”, Publicado em Agência Brasil, 30/07/2012. Disponível em: 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/  
22 Em cerimônia realizada em16/05/2012. 
23 Fonte: portal da Comissão Nacional da Verdade. V. http://www.cnv.gov.br/membros-da-cnv  
24 “Ministro Gilson Dipp vai deixar a Comissão Nacional da Verdade”. Publicado por: Agência Brasil, em: 

29/04/2013. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-04-29/ministro-gilson-dipp-vai-
deixar-comissao-nacional-da-verdade  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/
http://www.cnv.gov.br/membros-da-cnv
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-04-29/ministro-gilson-dipp-vai-deixar-comissao-nacional-da-verdade
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-04-29/ministro-gilson-dipp-vai-deixar-comissao-nacional-da-verdade
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 – JOSÉ CARLOS DIAS: é advogado e durante a ditadura advogou em defesa de presos 

políticos, atuando diretamente na Justiça Militar. Foi Secretário da Justiça de São Paulo, 

entre 1983 e 1987, e Ministro da Justiça, no governo Fernando Henrique Cardoso, entre 

1999 e 2000. Foi conselheiro da OAB/SP e da Fundação Padre Anchieta. 

 – JOSÉ CAVALCANTE FILHO: é advogado. Foi secretário-geral do Ministério da 

Justiça e Ministro (interino) da Justiça, no governo José Sarney. Foi também Presidente do 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), da EBN (depois EBC – Empresa 

Brasil de Comunicação) e do Conselho de Comunicação Social (órgão do Congresso 

Nacional). Consultor da Unesco e do Banco Mundial. 

 – MARIA RITA KEHL: é psicanalista. Foi editora do Jornal Movimento, um dos mais 

importantes veículos da imprensa alternativa durante a ditadura. Escreveu para diversos 

meios de comunicação e publicou vários livros. Em 2010, ano em que também recebeu o 

Prêmio Direitos Humanos do governo federal na categoria “Mídia e Direitos Humanos”. 

 – PAULO SÉRGIO PINHEIRO: é professor de Ciência Política e diplomata. Foi 

secretário de Estado de Direitos Humanos no governo Fernando Henrique Cardoso e 

integrou o grupo de trabalho nomeado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que 

preparou o projeto de lei da Comissão Nacional da Verdade. Foi comissionado e relator dos 

Direitos da Criança da Comissão. Foi o terceiro coordenador da CNV. 

 – ROSA MARIA CARDOSO DA CUNHA: é advogada e professora universitária. 

Criminalista, atuou em defesa de presos políticos no Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito 

Federal, durante a ditadura. Integrou o Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária (1999/2002) e foi Secretária Adjunta de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

(1991/94). É também professora da Universidade Federal Fluminense. Rosa Cardoso é a 

quarta e atual coordenadora da CNV.  

Como reação ao processo não participativo e à nomeação de alguns nomes, houve 

protestos de alguns grupos. O Comitê Paulista Memória Verdade e Justiça publicou uma 

nota, em maio de 2012, posicionando-se contrariamente à nomeação de Gilson Dipp como 

membro da CNV por ter sido um perito proposto pelo Estado brasileiro no litígio do Caso 

Araguaia perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos e que atuou contra os 

familiares dos guerrilheiros que tiveram seus corpos desaparecidos durante a ditadura.25 

Além disso, repudiou pronunciamentos de alguns membros nomeados. Um deles sobre a 
                                                 
25 V. “Comitê Paulista Memória Verdade e Justiça quer Gilson Dipp fora da Comissão da Verdade”, 
publicado em Viomundo, em 15/05/2012. Disponível em: http://www.viomundo.com.br/denuncias/comite-
gilson-dipp-fora-da-comissao-da-verdade-pois-compromete-a-sua-isencao.html  

http://www.viomundo.com.br/denuncias/comite-gilson-dipp-fora-da-comissao-da-verdade-pois-compromete-a-sua-isencao.html
http://www.viomundo.com.br/denuncias/comite-gilson-dipp-fora-da-comissao-da-verdade-pois-compromete-a-sua-isencao.html
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necessidade de se investigar “os dois lados”
26
, também conhecida como “teoria dos dois 

demônios”, um posicionamento preservado por setores conservadores civis e militares em 

que se afirma a necessidade de se investigar as ações e crimes cometidos pelos militantes 

que se opunham à ditadura. Outro pronunciamento que gerou reação foi relativo à 

impossibilidade de se reinterpretar a aplicação da Lei de Anistia27. Essas demandas, junto a 

muitas outras foram, posteriormente, entregues por um amplo grupo de Comitês, Fóruns e 

Coletivos da sociedade civil à CNV, na ocasião da primeira audiência pública com esses 

grupos.28 Cumpre indicar que uma resposta da CNV a estas demandas foram apresentadas 

quase 5 meses depois, em 18/12/2012. 

 A partir da nomeação dos comissionados e da instituição efetiva da CNV, começa a 

ser contado o seu tempo de atuação. Entretanto, como já foi mencionado, a ausência de um 

período preparatório – de qualificação dos debates internos, de contratação dos assessores 

previstos, de organização técnica, metodológica e procedimental – representou mais um 

ponto de dificuldade e de contestação, por parte de grupos da sociedade. A forma em que 

se configuraram os trabalhos de “estruturação interna” deu origem a tensões diversas, uma 

vez que se cobrava da CNV respostas que ainda não haviam sido elaboradas29. 

Na seção seguinte, são apresentadas as atividades da CNV, para que se compreenda 

a trajetória de seu funcionamento.   

 

2.2 Resumo dos últimos anos  

Ao longo do processo político-institucional da CNV, os relatórios do ISER 

compilaram informações sobre os principais momentos relacionados aos Atos Normativos, 

Atos Oficiais, Grupos de Trabalho, Audiências Públicas e Encontros Institucionais e 

Termos de Cooperação assinados com a CNV. Neste relatório, por se tratar da narrativa do 

                                                 
26 Foi a declaração, posteriormente retratada, do comissionado José Carlos Dias à Folha de São Paulo, 
segundo o qual a comissão iria analisar “os dois lados”. Ver: “Comissão da Verdade deve analisar os dois 
lados, diz integrante”, publicado por Folha de S. Paulo, em 14/05/2012. Disponível em:  

http://www1.folha.uol.com.br/poder/1089951-comissao-da-verdade-deve-analisar-os-dois-lados-diz-
integrante.shtml 
27 V. “Comitê Paulista Memória Verdade e Justiça quer Gilson Dipp fora da Comissão da Verdade”, 
publicado em Viomundo, em 15/05/2012. Disponível em: http://www.viomundo.com.br/denuncias/comite-
gilson-dipp-fora-da-comissao-da-verdade-pois-compromete-a-sua-isencao.html. 
28 V. “Comitês protocolam demandas a Comissão Nacional da Verdade”, Publicado em Blog do Coletivo RJ 

Memória, Verdade e Justiça, em 30/07/2012. Disponível em: 
http://coletivorj.blogspot.com.br/2012/08/comites-protocolam-demandas-comissao.html  
29 V. “Obstáculos à Verdade: Superadas as polêmicas ideológicas, a Comissão criada para investigar os 
crimes da ditadura não conseguiu sequer nomear seus 14 assessores”, publicado em Isto É Independente, em 

01/06/2012. Disponível em: http://www.istoe.com.br/reportagens/210920_OBSTACULOS+A+VERDADE+  

http://www1.folha.uol.com.br/poder/1089951-comissao-da-verdade-deve-analisar-os-dois-lados-diz-integrante.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/1089951-comissao-da-verdade-deve-analisar-os-dois-lados-diz-integrante.shtml
http://www.viomundo.com.br/denuncias/comite-gilson-dipp-fora-da-comissao-da-verdade-pois-compromete-a-sua-isencao.html
http://www.viomundo.com.br/denuncias/comite-gilson-dipp-fora-da-comissao-da-verdade-pois-compromete-a-sua-isencao.html
http://coletivorj.blogspot.com.br/2012/08/comites-protocolam-demandas-comissao.html
http://www.istoe.com.br/reportagens/210920_OBSTACULOS+A+VERDADE
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último semestre de funcionamento da Comissão, optou-se por descrever o processo em 

uma “linha do tempo”, principiando da data de sua instalação até seu encerramento, como 

se vê em anexo. 

  Trata-se de informações publicadas e noticiadas pelos meios de comunicação e pela 

própria CNV. Outras ações certamente foram realizadas, no entanto menos noticiadas. 

Portanto, não se esgotam as atividades da CNV a partir das informações a seguir. 

 

2.3 Atividades do Último Semestre da Comissão Nacional da Verdade 

O quinto semestre da CNV – de 16 de maio de 2014 a 10 de dezembro de 2014 – se 

configurou como um período de fechamento dos trabalhos realizados, especialmente pela 

produção do relatório final previsto na Lei que deu origem à Comissão. As discussões 

neste semestre final envolveram questões que perpassaram por temas como a não 

contribuição das Forças Armadas no processo investigativo da CNV; o não avanço de 

certos pontos considerados fundamentais, como as investigações a respeito dos mortos e 

desaparecidos; a elaboração do relatório final envolvendo sua escrita, além da estruturação 

e recolhimento das sugestões das recomendações (feita pela ouvidora da CNV); o debate 

sobre a publicização do relatório e o formato do evento de entrega à Presidência da 

República; e a preocupação sobre o período pós CNV. 

Desta forma, considerando o contexto deste último semestre, além das análises que 

se referem a seus aspectos político-institucionais – quais sejam seus objetivos, estratégias 

metodológicas, recursos humanos, postura política e atuação –, os debates e demandas 

acompanhados pelo ISER também se concentraram nas atividades em curso e nas 

perspectivas de resultados. Esta opção metodológica se deve não só por este se configurar 

como o semestre de encerramento da CNV, em que se esperaram resultados do processo 

construído, mas também pela organização interna da Comissão, que se voltou para a 

construção do relatório final e para a finalização de seus trabalhos.  

É importante frisar também que, ainda neste semestre, são relevantes as análises 

institucionais e estruturais da CNV – tendo em vista as continuadas construções destas 

dimensões ao longo do processo político observado. Assim mesmo, cumpre destacar 

elementos exemplificativos destas contínuas alterações estruturais e institucionais: em 

termos de recursos humanos, os quadros da CNV foram modificados pelo menos até 
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agosto de 2014, como veremos mais a frente. Em relação aos quadros de assessores e 

colaboradores, em maio de 2014, estes foram descritos pela CNV como: 

 

Quadros da CNV30 

Total 93 

Servidores 44 

Assessores 36 

Estagiários 13 

 

Em uma segunda consulta respondida em junho de 2014, aponta para quantitativos 

destoantes, na medida em que indica: 

Quadros da CNV31 

Total 92 

Servidores cedidos (sem cargo) 11 

Servidores cedidos com cargo 

em comissão 
15 

Servidores sem vínculo com 

cargo em comissão 
8 

PNUD 45 

 

Em resposta ao ofício n.43 do ISER, enviado em agosto de 2014, a CNV32 

informou que não houve mudanças em seu quadro profissional. Pedimos, porém, 

informações mais detalhadas sobre a contratação de pesquisadores do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), amplamente divulgada pela Comissão, 

que informou33 que foram contratados 99 pesquisadores, 54 a mais do que constou em 

junho. Foram contratadas pessoas com vários perfis, que podem ser vistos no anexo. 

                                                 
30 Informações extraídas de comunicado da CNV, recebido no dia 02/05/2014, em resposta a questionamentos 
do ISER.  
31 Informações extraídas de comunicado da CNV, recebido no dia 15/06/2014, em resposta a questionamentos 
do ISER.   
32 É importante mencionar que a resposta sobre as novas contratações  da CNV (questão.15)  não foi 
respondida pela CNV em 15/09/2014 junto as outras questões. A CNV respondeu as demais questões e esta 
permaneceu em branco, sem resposta. O ISER reenviou a pergunta, que foi respondida em 22/09/2014. 
33 Resposta dada pela CNV ao ofício n. 43 do ISER, datada de 22/09/2014. 
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Sobre o planejamento de seus trabalhos, a CNV informou que as demandas foram 

divididas e relacionadas de acordo com os capítulos do relatório final. E que, naquele 

momento (setembro de 2014), todos estavam contribuindo para a redação relatório final.34 

 Em termos das atividades desenvolvidas pela CNV ao longo deste último semestre, a 

linha do tempo abaixo ilustra este período e as principais ações noticiadas: 

 

 

2.3.1 Atividades Investigativas Noticiadas 

 No site da CNV havia duas maneiras de monitorar os eventos e notícias: 1) através da 

agenda (http://www.cnv.gov.br/index.php/agenda) e 2) através da página de notícias 

(http://www.cnv.gov.br/index.php/noticias). Abaixo, seguem informações divulgadas  

nestes dois canais sobre depoimentos, investigações, recomendações e convocações.  

 

Depoimentos (noticiados no site da CNV) 

Maio Não foram publicados depoimentos neste período  

Junho Não foram publicados depoimentos neste período  

Julho 

18/07/2014 - É noticiado que a CNV convocará 16 agentes da repressão para 
depor em Brasília entre os dias 21 e 25 de julho. 
 
21/07/2014 - Foi divulgado que, para jornada de depoimentos, convocaram 41 
agentes da repressão. Até o dia 25/07 foram convocados 16 agentes para 
depor na sede da CNV, na capital federal. Foram previstos mais 25 
depoimentos no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro para a próxima semana. 
 
Também noticiaram que, dos cinco agentes convocados para o dia 21/7, 
quatro compareceram. 
 
Depois dos depoimentos, a CNV se reuniu com o ministro da Justiça José 
Eduardo Cardozo para tratar da questão da condução coercitiva dos agentes 
públicos que faltaram reiteradamente ou sem justificativa às convocações da 
CNV.  
 
22/07/2014 - A CNV colheu o depoimento do coronel reformado do Exército 
Roberto Amorim Gonçalves. Foi noticiado que  ele confirmou que militares 
do Exército foram infiltrados na região do Araguaia, como posseiros para 
levantar informações sobre a guerrilha. 
 
23/07/2014 - Foi noticiado o depoimento prestado por Claudio Guerra, onde 
afirmou que o coronel, morto em 1998, Freddie Perdigão Pereira, que atuou 

                                                 
34 Resposta dada pela CNV ao Ofício n.43 do ISER, datada de 22/09/2014. 

http://www.cnv.gov.br/index.php/agenda
http://www.cnv.gov.br/index.php/noticias
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no Doi-Codi de São Paulo e na Casa da Morte de Petrópolis, e coordenou o 
atentado do Riocentro, provocou o acidente que resultou na morte da Zuzu 
Angel, mãe de Stuart Angel. Ainda, no dia 24/07/2014 Claudio Guerra se 
reuniu com a CNV para colher mais dados e nomes das pessoas indicadas por 
Freddie e para aprofundar algumas informações sobre detalhes dos crimes que 
ele cometeu. 
 
15/07/2014 – Em preparação de uma diligência, a CNV e a Comissão da 
Verdade do Estado de São Paulo "Rubens Paiva" ouviram os irmãos Olderico 
Barreto e Olival Barreto e a filha de Olderico, a jornalista Thaís Barreto. Eles 
são familiares de José Campos Barreto, o Zequinha Barreto e Otoniel Barreto, 
assassinados em 1971. 
 
25/07/2014 - Foi noticiado no site da CNV que foram chamadas 21 pessoas 
para depor no Rio de Janeiro durante a jornada de depoimentos no Rio de 
Janeiro. A CNV afirmou que 11 temas de interesse seriam tratados, dentre os 
quais a Casa da Morte de Petrópolis e tortura e mortes no Doi-Codi do Rio, 
Base Aérea do Galeão e na PE da Vila Militar. 
 
28/07 - 01/08/2014 - CNV convoca agentes da repressão para depor no Rio. 
 
28/07/2014 - Foi divulgada no site da CNV a agenda dos depoimentos para o 
dia 29/07:  
 
“Foram convocados e estão intimados para depor, a partir das 9h: 
9h - Nilton de Albuquerque Cerqueira, que prestará esclarecimentos sobre o 
caso Riocentro, Operação Pajuçara e Araguaia; 
10h – Jacy Ochsendorf e Souza – remarcado; 
11h - Jurandyr Ochsendorf e Souza - remarcado; 
14h – José Benedito Montenegro de Magalhães Cordeiro, que prestará 
esclarecimentos sobre os desaparecimentos de Nego Fubá e Pedro Fazendeiro 
(Liga Camponesa de Sapé); 
14h - Mauro Magalhães, que prestará esclarecimentos sobre a Casa da Morte 
de Petrópolis; 
15h - Nelson da Silva Machado Guimarães, ex-juiz da 2ª auditoria da Justiça 
Militar Federal de São Paulo, sobre o que sabe a respeito de graves violações 
de direitos humanos; 
16h – Ailton Guimarães Jorge, o capitão Guimarães, sobre graves violações 
de direitos humanos no Doi-Codi do Rio de Janeiro e 1ª Cia da Polícia do 
Exército da Vila Militar; 
16h – Riscala Corbage, sobre sua atuação no Doi-Codi do Rio de Janeiro.” 
 
Também noticiaram que convocaram para depor três agentes do Estado. Dos 
três, dois compareceram: os ex-integrantes do Exército Euler Moreira de 
Moraes e Ubirajara Ribeiro de Souza. 
 
Moraes prestou aos peritos da CNV, no dia 25/07/2014, um depoimento sobre 
casos de tortura e morte na I Companhia da Polícia do Exército da Vila Militar 
do Rio de Janeiro, local da morte de Chael Charles Schreier e Severino Viana 
Colou. 
 
Ubirajara, orientado por sua advogada, não respondeu às perguntas da CNV 
sobre sua participação em torturas e mortes na Casa da Morte de Petrópolis. 
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29/07/2014 - CNV divulga que cinco (5) dos oito (8) militares convocados 
compareceram para depor, quatro (4) foram ouvidos no dia 29/07, enquanto 
um depoimento foi adiado para o dia 31/07. Porém, dos quatro ouvidos no 
dia, só um respondeu perguntas da CNV.  
 
30/07/2014 - Foi divulgado no site da CNV que ouviram o depoimento dos 
brigadeiros reformados Jorge José de Carvalho e Antônio da Motta Paes 
Júnior, ex-comandantes da Base Aérea do Galeão, entre os anos de 1971 e 
1974. Stuart Angel, filho da estilista Zuzu Angel, foi morto sob tortura em 
maio de 1971 na Base Aérea. 
  

31/07/2014 – Foi divulgada informação do depoimento do aposentado Nelson 
Guimarães, que atuou na Justiça Federal Militar. Ele afirmou que havia tortura 
sistemática e prisões ilegais em dependências militares e policiais durante a 
ditadura.  

 

Agosto 

 

01/08/2014 – Foi divulgado um relato sobre os depoimentos ouvidos em 
jornada no Rio de Janeiro e Brasília. A CNV colheu 23 dos 38 depoimentos 
previstos para a jornada de duas semanas (21/07 a 01/08). Dos 38 
depoimentos previstos, 36 eram de agentes da repressão convocados para 
depor. Destes, 21 compareceram. Foram ouvidos dois depoimentos de vítimas 
que se ofereceram para contar episódios de graves violações de direitos 
humanos. Foram reagendados em agosto quatro depoimentos. Outros sete 
agentes não compareceram por motivo de doença ou viagem. Dois 
convocados não foram localizados pela Polícia Federal, que realiza as 
intimações. Outros dois convocados morreram antes da intimação e a 
informação não constava nos sistemas federais de dados. 

Setembro 

02/09/2014 - Foi noticiado no site da CNV que três agentes do Estado 
prestaram depoimentos em São Paulo no dia 01/09/2014. No mesmo evento, 
foram ouvidos os depoimentos de cinco ex-presos políticos.  
 
05/09/2014 - Foi divulgado no site da CNV, na seção de “Noticias”, que nos 
dias 8 e 9 de setembro seriam reconvocados alguns agentes do Estado. Entre 
os agentes novamente convocados está o coronel Sebastião Rodrigues de 
Moura, o Major Curió, e o coronel Leo Frederico Cinelli. Ambos atuaram na 
repressão à Guerrilha do Araguaia, nos anos 70. Também foi reconvocado o 
general José Antônio Nogueira Belham, que comandava o DOI do Rio de 
Janeiro quando da tortura, morte e desaparecimento do deputado Rubens 
Paiva. 
 
9/09/2014 - Foi divulgado que quatro depoimentos de agentes da repressão 
foram ouvidos em Brasília. Um no dia 08/09 e três no dia 09/09. Outros três 
militares alegaram razões médicas para não atenderem as convocações da 
CNV: o coronel Sebastião Curió Rodrigues de Moura, o general reformado 
Leo Frederico Cinelli e o ex-auxiliar do adido militar em Buenos Aires, Ênio 
Mandetta 
 
22/09/2014 - Depoimentos no Rio de Janeiro: caso Raul Amaro Nin Ferreira. 
A CNV colheu depoimentos de familiares de Raul Amaro Nin Ferreira no 
Arquivo Nacional. Também prestará depoimento o médico Luiz Tenório, 
vítima de tortura no Doi-Codi. 
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Outubro 17/10/2014 - Terceira sessão de depoimentos para apuração de graves 
violações de direitos humanos contra indígenas do Mato Grosso do Sul.  

Novembro 

24/11/2014 - O ex-sargento da Aeronáutica, Marcelo Correia Mota, foi ouvido 
pela Comissão Nacional da Verdade. Mota participou da revolta dos 
sargentos, desencadeada em 12 de setembro de 1963, em Brasília, antes do 
golpe militar de 1964. Ele ficou preso ilegalmente no navio-prisão, Raul 
Soares, no Rio de Janeiro e, em seguida, foi expulso da corporação. Estiveram 
no depoimento pela CNV os pesquisadores Paulo Cunha e Tereza Eleutério, e 
o assessor André Vilaron. Participou também da tomada de depoimento o 
membro da Comissão da Verdade da UnB, professor Paulo Parucker. 

 

26/11/2014 - O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso, 83 
anos, prestou depoimento à Comissão Nacional da Verdade, em São Paulo. 

 

Dezembro 9/12/2014 – O ex-presidente Lula da Silva deu depoimento à CNV em São 
Paulo. 

Investigação 

Maio 

21/05/2014 - Foi noticiado, durante uma audiência organizada pela Câmara 
dos Deputados, que a CNV e a Comissão Especial sobre Mortos e 
Desaparecidos realizariam em agosto expedições no início do segundo 
semestre no Parque Nacional, em Foz do Iguaçu, em busca dos corpos das 
vítimas da chacina ocorrida no local.  

30/05/2014 - Diligência na Base Aérea do Galeão. Cinco pessoas que foram 
presas ou torturadas no local nos anos 1970 reconheceram diferentes pontos 
da instalação como locais de prisão e tortura durante a ditadura militar.  

Junho 

18/06/2014 - CNV tornou público, em seu site, relatórios das sindicâncias 
instauradas pelos comandos das Forças Armadas. 
 
27/06/2014 - É noticiado no site da CNV que no dia 29/06 a Comissão iria ao 
Rio Grande do Sul para reconstruir a história do primeiro levante armado 
contra a ditadura. Desta forma, iria à cidade de Três Passos refazer o trajeto da 
insurreição liderada por Jefferson Cardim na região. Também visitaria os 
sítios mais importantes utilizados pelo levante e coletaria depoimentos de 
remanescentes do movimento. 

Julho 

01/07/2014 - Foram divulgados no site da CNV todos os documentos 
entregues pelo governo dos Estados Unidos. 
 
22/07/2014 - Foi divulgado no site da CNV que receberam e publicaram um 
relatório da Comissão pela Memória da Província de Buenos Aires (CPM),  
"Vítimas del Terrorismo de Estado", que reúne documentos encontrados no 
Arquivo da Divisão de Inteligência da Polícia da Província de Buenos Aires.  
 
25/07/2014 - É divulgada no site da CNV uma foto que, segundo Claudio 
Guerra, mostra a presença de major Freddie Perdigão na cena da morte de 
Zuzu Angel, mãe de Stuart Angel. 
 
31/07/2014 – CNV publica que juiz militar, Nelson Guimarães, admite tortura 
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e prisões ilegais na ditadura. Aposentado, Guimarães atuou na Justiça Federal 
Militar e admitiu o que as Forças Armadas se negaram a reconhecer em junho, 
em resposta à CNV. 

Agosto 

29/08/2014 – Durante audiência pública em Brasília, a CNV divulgou 
informação sobre o primeiro desaparecido identificado: Epaminondas Gomes 
de Oliveira, morto em um hospital do Exército em 1971. Ele estava enterrado 
em Brasília, mas a família nunca teve acesso a seus restos mortais. Foi 
enterrado no dia 31/08/2014, em Porto Franco (MA).  

Setembro 

09/09/2014 - Foi divulgado que a CNV apresentou documentos que indicam o 
envolvimento de empresas privadas com a ditadura militar durante seminário 
em São Paulo.  
 
15/09/2014 - A Comissão Nacional da Verdade (CNV) realizou diligência ao 
interior da Bahia, onde irá coletar depoimentos relacionados às investigações 
sobre a morte de José Campos Barreto, o Zequinha, e o capitão Carlos 
Lamarca, assassinados em 1971 num acampamento próximo do povoado de 
Pintada, município de Ipupiara (BA). 
 
15/09/2014 - Diligência de Reconhecimento da antiga Casa Azul, em Marabá. 
Dois camponeses presos pelo Exército e um ex-soldado que atuou no combate 
à Guerrilha do Araguaia reconheceram um imóvel dentro de uma área do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), no Km 01 
da rodovia Transamazônica, em Marabá, a Casa Azul. A diligência foi 
realizada com a participação de três membros da CNV Pedro Dallari, José 
Carlos Dias e Maria Rita Kehl. Os trabalhos contaram com o apoio e a 
participação da Comissão da Verdade do Pará e da Comissão Especial Sobre 
Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP). 
 
23/09/2014 - Diligências de Reconhecimento da CNV no Rio de Janeiro no 1º 
Batalhão de Polícia do Exército, local em que funcionou o DOI do Rio, na 
Tijuca, e no Hospital Central do Exército (HCE), em Benfica. O local foi 
reconhecido por sete (7) ex-presos políticos.  
 
30/09/2014 - Missão da CNV em Belo Horizonte para a realização de uma 
diligência no 12º Regimento de Infantaria e para colher depoimentos na OAB-
MG. Quatro ex-presos políticos reconheceram duas diferentes áreas do antigo 
12º Regimento de Infantaria, em Belo Horizonte como local de prisões e 
tortura durante a ditadura militar. A CNV e a CEV-MG colheram depoimentos 
de cinco pessoas na sede da OAB de Minas Gerais. Os depoimentos foram 
conduzidos por Pedro Dallari e José Carlos Dias. 

Outubro 

07/10/2014 - Diligência ao 1º Batalhão de Infantaria Blindada do Exército em 
Barra Mansa. 
 
13/10/2014 e 14/10/2014 - Missão da CNV em Pernambuco em conjunto com 
a Comissão Estadual da Memória e Verdade Dom Helder Câmara: 
 
Dia 13 - Depoimentos.  
Dia 14 - Antigo Dops e antigo DOI-CODI. 
 
21/10/2014 - Diligência da CNV na Base Naval de Ilha das Flores, no 
município de São Gonçalo (RJ). A Comissão Nacional da Verdade, 
acompanhada da Comissão da Verdade do Rio e de ex-presos políticos, 
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realizará mais uma diligência em unidade das Forças Armadas que foram 
local de tortura, morte e outras graves violações de direitos humanos. Local: 
Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores (BFNIF). Dez ex-presos políticos 
e um ex-soldado do corpo de fuzileiros navais da Marinha reconheceram 
locais de prisão e tortura na Base Naval de Ilha das Flores. 

Novembro 

 07/11/2014 – Foi noticiado que o Juiz Federal João Luiz de Sousa, da 15ª 
Vara Federal do Distrito Federal, extinguiu o mandado de segurança 
impetrado pela Comissão da Verdade da Câmara de Vereadores de São Paulo 
Vladimir Herzog contra a Comissão Nacional da Verdade.  

15/11/2014 - Foi noticiado no site da CNV que o Exército ocultou 
documentos procurados pela Comissão no Hospital Central do Exército no 
Rio de Janeiro. Foi marcada uma reunião para debater o assunto no dia 
19/11/2014.  

 

Dezembro 

9/12/2014 – A CNV divulgou em Brasília resultado de perícias a respeito do 
provável local de sepultamento de três presos políticos desaparecidos no Rio 
de Janeiro: Joel Vasconcelos Santos, Paulo Torres Gonçalves e Stuart Angel 
Jones. 
 

Recomendações  e Convocações 

Maio Não foram publicadas recomendações e convocações neste período 

Junho Não foram publicadas recomendações e convocações neste período 

Julho 

02/07/2014 - Foi divulgada no site da CNV uma nota à imprensa sobre 
Relatórios das Forças Armadas e documentos do governo dos EUA. CNV 
afirma que enviaria dentro dos próximos dias ao Ministério da Defesa pedido 
de esclarecimento sobre as informações e conclusões produzidas pelas 
sindicâncias. 
 

Agosto 

11/08/2014 - CNV inicia consulta sobre recomendações do relatório final 
através de formulário na sua ouvidoria. 
 
13/08/2014 - CNV pede esclarecimentos às Forças Armadas sobre conclusões 
de sindicâncias que desconsideraram provas de tortura. A CNV enviou ao 
Ministério da Defesa um pedido de esclarecimento sobre as informações e 
conclusões produzidas pelos comandos do Exército, da Força Aérea e da 
Marinha nos relatórios das sindicâncias encaminhadas pelas Forças Armadas à 
CNV, em 17 de junho deste ano. 
 

Setembro 

19/09/2014 - Nota oficial da CNV sobre o Ofício do Ministério de Justiça.  

20/09/2014 – Foi noticiado que o Ministro da Defesa, Celso Amorim, 
encaminhou no final da tarde de 19/09 à Comissão Nacional da Verdade 
resposta da pasta e dos comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica 
ao pedido de esclarecimentos que a CNV enviou às três forças, no último dia 
13 de agosto, a respeito das conclusões das sindicâncias solicitadas pela 
Comissão em fevereiro deste ano. 

31/09/2014 – Termina consulta pública de sugestões das recomendações que 
devem constar no relatório final da CNV.  
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Outubro 

22/10/2014 - Foi noticiado que Justiça Federal garantiu acesso da CNV a 
folhas de alteração de um agente de repressão. A viúva do Coronel 
Etchegoyen tinha ingressado com ação ordinária com pedido de liminar para 
que não fosse entregue à CNV a folha de alterações de seu falecido marido. 

Novembro Não foram publicadas recomendações e convocações neste período 

Dezembro Não foram publicadas recomendações e convocações neste período 

 
 

2.3.2 Sobre a Coleta de Depoimentos e Oitivas 

 Segundo informado pela CNV, em resposta a questionamentos apresentados pelo 

ISER35, desde seu inicio até 15/09/2014 (data de recebimento das respostas), foram 

tomados 1.018 depoimentos, dos quais 540 teriam se realizado em “audiências reservadas”, 

424 foram descritos como “depoimentos de vítimas, familiares, testemunhas e especialistas 

sem sigilo”, e 116 foram de “agentes institucionais”. Abaixo estas informações 

sistematizadas:36 

 

Coleta de Depoimentos e Oitivas 

Número total de depoimentos em audiências reservadas 540 

Depoimentos de vítimas, familiares, testemunhas e especialistas sem sigilo 424 

Depoimentos de agentes institucionais sem sigilo 111 

Depoimentos de agentes institucionais com solicitação de não identificação 5 

Total 1.018 

 

Sobre “Depoimentos”, a CNV divulgou em seu site
37 que no último semestre foram 

ouvidos 94 depoimentos em audiências públicas e diligências. Esta lista, porém, não estava 

completa. Destacamos as audiências e diligências que não foram compiladas: diligência na 

Base Aérea Galeão no Rio de Janeiro (RJ); diligência no DOI-CODI e HCE no Rio de 

Janeiro (RJ); diligência em Pintada (BA); e diligência na Base Naval Ilha das Flores, em 
                                                 
35 Resposta ao Ofício no. 43 do ISER à CNV, datada de 15 de setembro de 2014. 
36 Resposta ao Ofício no. 43 do ISER à CNV, datada de 15 de setembro de 2014. 
37 http://www.cnv.gov.br/index.php/component/content/article/2-uncategorised/364-tabela-de-eventos  

http://www.cnv.gov.br/index.php/component/content/article/2-uncategorised/364-tabela-de-eventos
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São Gonçalo (RJ). Estas diligências foram noticiadas pela CNV, embora não constassem 

em sua página sobre “Depoimentos”.  

Outro ponto não esclarecido diz respeito aos depoimentos de agentes da repressão. 

Quando perguntada sobre a relação de convocação e o comparecimento de militares para 

depor, a CNV respondeu que: “Até o dia 15/09/2014 foram convocados 111 agentes, dos 

quais 65 compareceram e outros 46 não compareceram.”
38 Na resposta acima (na tabela), 

todavia, foram feitos até o dia 15 de setembro de 2014, 116 depoimentos de agentes 

institucionais.39  

Durante os meses de julho, agosto e setembro foram feitas várias convocações de 

agentes da repressão para tomada de depoimentos como a jornada de depoimentos de 21 de 

julho a 24 de julho em Brasília; a jornada de depoimentos de 25 a 01 agosto no Rio de 

Janeiro; a sessão pública de depoimentos em São Paulo, em 1 de setembro de 2014; e a 

reconvocação para depor nos dias 8 e 9 de setembro de 2014 em Brasília.  

Foi divulgada no site a seguinte tabela sobre as primeiras sessões de tomada de 

depoimentos em Brasília e no Rio de Janeiro40: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Ver resposta da CNV à pergunta n.7 do Ofício n.43 do ISER, datada de 15 de setembro de 2014.  
39 Ver resposta da CNV à pergunta n.5  do Ofício n. 43 do ISER, datada de 15 de setembro de 2014.  
40 “CNV conclui jornada de depoimentos no Rio e Brasília”, nota publicada pela CNV em 01/08/2014. 
Acesso em 14/01/2014. Disponível em: http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/514-cnv-conclui-
jornada-de-depoimentos-no-rio-e-brasilia.   

http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/514-cnv-conclui-jornada-de-depoimentos-no-rio-e-brasilia
http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/514-cnv-conclui-jornada-de-depoimentos-no-rio-e-brasilia
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Pedimos mais informações sobre esta primeira jornada e sobre as reconvocações de 

quem não compareceu. Sobre os militares que foram chamados para prestar depoimentos, 

abaixo mais detalhes: 

Local Data  Agentes convocados/convidados 

Brasília 
21 a 24 de 
julho 2014 

Eudantes Rodrigues de Faria 
Gerci Firmino da Silva 
Deoclécio Paulo 
 Jamiro Francisco de Paulo  
Bolivar Mazon 
Laudegar Saraiva de Lima 
Maurício Jacinto Fernandes 
José Antônio Nogueira Belham 
 Roberto Amorim Gonçalves 
 Ricardo Agnese Fayad, Antônio Augusto Mendes de 
Matos 
 Cláudio Guerra 
 Ernani Jorge Correa 
 Enio Mandetta 
Pedro Ivo Moézia de Lima 

Rio de 
Janeiro 

25 de julho 
a 01 de 

agosto de 
2014 

Jurandyr Ochsendorf e Souza 
Euler Moreira de Moraes 
Ubirajara Ribeiro de Souza 
 Jacy Ochsendorf e Souza 
Nilton de Albuquerque Cerqueira 
José Benedito Montenegro de Magalhães Cordeiro 
Mauro Magalhães 
Nelson da Silva Machado Guimarães 
Ailton Guimarães Jorge 
Riscala Corbage,  
Newton Araújo de Oliveira Cruz 
 Jorge José de Carvalho 
 Antônio da Motta Paes Júnior 
Ary Casaes Bezerra Cavalcanti Cláudio Almeida de 
Aguiar 
Irio de Paula Bastos 
Wilson Luiz Chaves Machado 
Celso Lauria 
 Zilson Luiz Pereira Cunha 
Luciano José Marinho de Melo 
Paulo Henschel Martins 
Danilo J.G. dos Santos* 
Humberto Costa Pinto* 
* Convidados pela CNV.  

 

Em 01 de setembro, em São Paulo, foi feito mais um dia de depoimentos com os 

seguintes militares: 
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São Paulo 

01 de 

setembro 

de 2014 

Maria Aparecida Aquino 

Alcides Singillo 

 Astorige Correa de Paula e Silva 

Luis Francisco Carvalho 

 Homero César Machado 

Carlos Alberto Augusto 

Arminak Cherkezian 

 Krikor Tcherkesian 

(6 convocados e 2 convidados) 

 

Segundo a CNV, destes militares convocados, cinco (5) foram ouvidos e três (3) 

não foram localizados pelo Departamento de Polícia Federal (DPF). Nos dias 08 e 09 de 

setembro de 2014, foram reconvocados vários agentes para depor em Brasília. Como se vê 

abaixo: 

Brasília 
08 e 

09/09/2014 

Maria Aparecida Aquino 

Alcides Singillo 

 Astorige Correa de Paula e Silva 

Luis Francisco Carvalho 

 Homero César Machado 

Carlos Alberto Augusto 

Arminak Cherkezian 

 Krikor Tcherkesian 

(6 convocados e 2 convidos) 

 

Na resposta ao ISER, não foi informado o número de agentes que compareceram 

nos dias 8 e 9 de setembro de 2014. Porém, no site da CNV consta que três agentes não 

compareceram devido a problemas de saúde, foram eles: o coronel Sebastião Curió 

Rodrigues de Moura, o general reformado Leo Frederico Cinelli e o ex-auxiliar do adido 

militar em Buenos Aires, Ênio Mandetta. E quatro compareceram para depor: Ricardo 

Agnese Fayad, que recusou responder as perguntas; Pedro Ivo Moezia de Lima; José 

Antonio Nogueira Belham; e Carlos Orlando Fonseca de Souza.41 

                                                 
41 “CNV colhe depoimentos de quatro agentes da repressão em Brasília”, nota publicada no site da CNV em 

09/09/2014. Acesso em 14/01/2014. Disponível em: http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/535-
cnv-colhe-depoimentos-de-quatro-agentes-da-repressao-em-brasilia.   

http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/535-cnv-colhe-depoimentos-de-quatro-agentes-da-repressao-em-brasilia
http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/535-cnv-colhe-depoimentos-de-quatro-agentes-da-repressao-em-brasilia
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Sobre as convocações de militares em conjunto com CEVs, a CNV respondeu que 

de março até o dia 15/09/2014, “a CNV convocou e compareceram os seguintes ex-

agentes, a pedido e em conjunto com comissões parceiras”: 

 

- Paulo Malhães, em 25/03/2014, com colaboração das CVs do Rio de 
Janeiro, Minas Gerais e São Paulo; 
- Nelson Machado Guimarães, em 31/07/2014, em colaboração com a CV 
de São Paulo; 
- Homero Cesar Machado e Arminak Cherkezian, no dia 01/09/2014, com 
colaboração das CVs da  SP, estaduais de São Paulo e de Santa 
Catarina”

42 
 

Também, segundo a CNV: “a praxe da CNV é que essas oitivas sejam realizadas 

em conjunto quando possível, o que nem sempre é o caso. Também cabe mencionar que 

outros agentes foram convocados, mas não compareceram – alguns com justificativa 

médica, outros de forma injustificada.”
43 

Outra questão importante em relação aos depoimentos de ex-agentes da repressão é 

a divulgação e transmissão ao grande público. Segundo a CNV: 

 

Na primeira jornada, em Brasília, o único depoimento público foi o de 
Claudio Guerra, transmitido ao vivo, inclusive. Na segunda semana, no 
Rio, foram apenas três: Nelson Machado, o delegado Mauro Magalhães e 
o do Luciano José Marinho de Melo. Em São Paulo, dia 10/09, somente o 
de Homero César Machado foi público, com a presença de vítimas, duas 
emissoras de TV e da Revista Carta Capital.  
 

Nos dias 8 e 9 de setembro de 2014, em Brasília, apenas as sessões de depoimento 

de Pedro Ivo Moézia de Lima e Carlos Orlando Fonseca de Souza foram acompanhadas 

pela imprensa e público externo. 44 

Depois desta data foi noticiado que a CNV convocaria agentes para depor em 

Pernambuco, no dia 13 de outubro, quando dois deram depoimentos.45 

 

                                                 
42 Resposta ao Ofício n. 43 do ISER à CNV, datada de 15 de setembro de 2014. 
43 Resposta ao Ofício n. 43 do ISER à CNV, datada de 15 de setembro de 2014. 
44 Resposta ao Ofício n. 43 do ISER à CNV, datada de 15 de setembro de 2014. 
45 “Ex-presos reconhecem locais em que funcionaram o Doi-Codi e o DOPS, no Recife”, nota publicada pela 
CNV em 15/10/2014. Acesso em 14/01/2014. Disponível em: http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-
destaques/558-ex-presos-reconhecem-locais-em-que-funcionaram-o-doi-codi-e-o-dops-no-recife  
 

http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/558-ex-presos-reconhecem-locais-em-que-funcionaram-o-doi-codi-e-o-dops-no-recife
http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/558-ex-presos-reconhecem-locais-em-que-funcionaram-o-doi-codi-e-o-dops-no-recife
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2.3.3 Sobre Audiências Públicas 

 No último semestre de funcionamento da CNV, mesmo nos últimos dias em que a 

organização interna d se voltou para a escrita do relatório final, foi realizada uma série de 

audiências públicas. A maioria destes eventos foi feita em conjunto com as comissões 

locais, o que reitera a importância atribuída a estas neste cenário.  

Novamente, como foi destacado em outros relatórios do ISER, houve uma falta ou 

insuficiência de um cronograma a médio prazo que noticie com antecedência os eventos da 

CNV, o que trouxe dificuldades de se acompanhar presencialmente as audiências pelo país. 

Diversas foram as atividades noticiadas com antecedência inferior a uma semana, o que 

dificulta a participação presencial de interessados.  

 Por meio dos ofícios enviados à CNV, podemos indicar que foram feitas 18 

audiências públicas do dia 16 de maio até a finalização de seu funcionamento. Destas, 12 

audiências públicas foram realizadas em conjunto com comissões locais em 10 estados 

diferentes: Distrito Federal (2); Maranhão (1); Mato Grosso do Sul (1); Minas Gerais (1); 

Pará (1); Pernambuco (1); Rio de Janeiro (4); Rio Grande do Sul (2); Santa Catarina (1); 

São Paulo (3).  

 A CNV divulgou durante uma audiência pública em Pernambuco, realizada no dia 13 

de outubro de 2014, que esta seria a última audiência com a maioria dos comissionados. 

Desta forma:  

 

A audiência de Recife foi a última com a presença da maioria dos 
membros da CNV com o objetivo de instruir o relatório da Comissão. De 
agora até novembro, a CNV se concentrará na confecção do relatório 
final, que será entregue no dia 10 de dezembro à presidenta Dilma 
Rousseff. A exceção será a realização de algumas diligências e tomadas 
de depoimentos que serão realizadas em parceria com outras comissões, 
cujo mandato continua.46 
 

 É interessante mencionar que mesmo se configurando como o último semestre da 

CNV, momento de finalização e escrita do relatório final, diversas audiências públicas 

foram realizadas, o total de 16, a mesma quantidade de audiências públicas realizadas 

durante o quarto semestre. Comparativamente, observa-se que, no terceiro semestre, foram 

                                                 
46 “Ex-presos reconhecem locais em que funcionaram o Doi-Codi e o DOPS, no Recife” nota publicada pela 
CNV em 15/10/2014. Acesso em 14/01/2014. Disponível em: http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-
destaques/558-ex-presos-reconhecem-locais-em-que-funcionaram-o-doi-codi-e-o-dops-no-recife  

http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/558-ex-presos-reconhecem-locais-em-que-funcionaram-o-doi-codi-e-o-dops-no-recife
http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/558-ex-presos-reconhecem-locais-em-que-funcionaram-o-doi-codi-e-o-dops-no-recife
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realizadas 18 audiências públicas47, e durante todo o primeiro ano de funcionamento, 

apenas 15.48   

 

Audiências Públicas de 16 de maio até o final da CNV49 

Data Audiência Pública Local Parceira 

30/05/2014 Audiência Pública Ditadura e Educação São Paulo (SP) CEV-SP 

02/06/2014 Audiência Pública Caso Higino Pio Florianópolis (SC) CEV-SC 
 

09/06/2014 
Apresentação de Relatório Preliminar do 

Caso Stuart Angel Rio de Janeiro (RJ)  

29/06/2014 Audiência Pública Guerrilha de Três Passos Três Passos (RS)  

26/07/2014 

Ato Sindical Unitário em Sorocaba - Tema: 
Violação de direitos humanos de 
trabalhadores no interior de SP 

Sorocaba (SP) Apoio CEV-SP 

12/08/2014 

Audiência Pública sobre graves violações 
de direitos humanos na repressão à 

guerrilha do Araguaia 
Brasília (DF)  

28/08/2014 

Ato Sindical Unitário no Rio de Janeiro - 
Tema: Violações de direitos humanos de 

trabalhadores no Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro (RJ) Apoio CEV-Rio 

29/08/2014 
Audiência Pública sobre o caso 

Epaminondas Gomes de Oliveira Brasília (DF)  

31/08/2014 
Audiência Pública sobre o caso 

Epaminondas Gomes de Oliveira Porto Franco (MA)  

01/09/2014 
Sessão Pública de Depoimentos em São 
Paulo – Vítimas e Agentes da repressão São Paulo (SP) Apoio da CEV-

SP e da CEV-SC 

9/09/2014 
Sessão Pública de Depoimentos no DF – 

agentes da repressão Brasília (DF)  

                                                 
47 Ver “III Relatório de Monitoramento da Comissão Nacional da Verdade” do ISER, disponível em 

http://www.iser.org.br/website/wp-content/uploads/2013/12/III-Relat%C3%B3rio-Monitoramento-CNV.pdf.   
48 Ver “ m Ano de Comissão da Verdade: Contribuições Críticas para o Debate Público”, segundo relatório 
de Monitoramento da Comissão Nacional da Verdade do ISER, disponível em 
http://www.iser.org.br/website/wp-content/uploads/2013/11/II-relatorio-CNV_ISER_WEB_160713_ALT.pdf. 
49 Informações retiradas de respostas da CNV aos ofícios n. 43 e n. 57 do ISER.  
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15/09/2014 

Audiência para ouvir depoimentos de 
militares vítimas da repressão no Rio 

Grande do Sul 
Porto Alegre (RS) Apoio da CEV-

RS 

16/09/2014 

Audiência Pública em Marabá para ouvir 
depoimentos de vítimas da Casa Azul em 
Marabá e outras vítimas da repressão no 

sudeste do Pará 
Marabá (PA) 

Apoio da CEV-
PA e da 

Universidade 
Federal do Sul e 
Sudeste do Pará - 

UNIFESP 

22/09/2014 

Sessão Pública de Depoimentos no RJ – 
caso Raul Amaro e torturas autorizadas por 

médicos militares 
Rio de Janeiro (RJ) 

Realização da 
CEV-Rio com 
apoio da CNV 

26/09 /2014 

 

Audiência pública sobre o Caso dos 9 
Chineses Rio de Janeiro (RJ) 

Realização da 
CEV-Rio com 
apoio da CNV 

30/09/2014 
Sessão Pública de Depoimentos em Belo 

Horizonte – agentes da repressão e vítimas  Belo Horizonte (MG) Com apoio da 
CEV-MG 

13/10/2014 

 

Audiência Pública em Pernambuco – 
depoimento de agentes da repressão Olinda (PE) Com apoio da 

CEV-PE 

17/10/2014 

 

Audiência Pública sobre Violação de 
Direitos Indígenas Aquidauana (MS) 

Em parceria com 
o MPF-MS e a 
Universidade 

Federal da 
Grande 

Dourados – 
UFGD 

 

Sobre a disponibilidade online dos eventos realizados pela CNV, conforme tabela abaixo, 

foram ouvidos 94 depoimentos em eventos públicos no último semestre, dos quais 81 estão 

disponíveis na internet.50 Porém, como mencionamos acima, diversas diligências não constam na 

tabela de “Depoimentos”, como a diligência na Base Aérea do Galeão no Rio de Janeiro (RJ);  a 

diligência no DOI-CODI e HCE no Rio de Janeiro (RJ); a diligência em Pintada (BA); e a diligência 

na Base Naval da Ilha das Flores em São Gonçalo (RJ), todas noticiadas no site da CNV.  

 

 

                                                 
50 Tirados da página: “Depoimentos em Audiência”, acesso em 12/01/2015. Disponível em: 
http://www.cnv.gov.br/index.php/component/content/article/2-uncategorised/364-tabela-de-eventos  
 

http://www.cnv.gov.br/index.php/component/content/article/2-uncategorised/364-tabela-de-eventos
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Evento Local Data 
Número de 

Depoimentos 

Disponível 

on-line 

Audiência Pública Ditadura e Educação São Paulo 30/05/2014 6  Em breve 

Audiência Pública Caso Higino Pio 
Florianópolis 

(SC) 
02/06/2014 0 Sim 

Apresentação de Relatório Caso Stuart 

Angel 
Rio de Janeiro 09/06/2014 1 Sim 

Audiência Pública Guerrilha de Três 

Passos 

Três Passos 

(RS) 
29/06/2014 7 Sim 

Jornada de Depoimentos em Brasília - 

sessão pública de depoimento de Cláudio 

Guerra 

Brasília (DF) 
21 a 

27/07/2014 
1  Sim 

Ato Sindical Unitário: Violação de 

direitos humanos de trabalhadores no 

interior de SP 

Sorocaba (SP) 26/07/2014 1 Em breve 

Jornada de Depoimentos no Rio de 

Janeiro - sessões públicas de depoimentos 

de Nelson Machado Guimarães, Mauro 

Magalhães e Luciano José Marinho de 

Melo 

Rio de Janeiro 

(RJ) 

28/07/2014 

à 1/08/2014 
3 Sim 

Audiência sobre graves violações aos 

Direitos Humanos na repressão à 

Guerrilha do Araguaia 

Brasília (DF) 12/08/2014 4 Sim 

Ato Sindical Unitário no Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro 

(RJ) 
28/08/2014 7 Sim 

Audiência Pública sobre o caso 

Epaminondas Gomes de Oliveira 
Brasília (DF) 29/08/2014 1 Sim 

Audiência Pública sobre o caso 

Epaminondas Gomes de Oliveira 

Porto Franco 

(MA) 
31/08/2014 1 Sim 

Sessões de Depoimentos em São Paulo São Paulo (SP) 01/09/2014 2 Sim 

Sessões de Depoimentos em Brasília Brasília (DF) 09/09/2014 2 Sim 

Audiência Pública Militares Perseguidos 

no Rio Grande do Sul 
Porto Alegre 15/09/2014 7 

Sim 

 

Diligência da CNV na Casa Azul  Marabá (PA)  15/09/2014 3 Sim 

Diligência no Cemitério Jardim da  Marabá (PA)  16/09/2014 2 Sim 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9n0M0Ixl2jePqRgsaUNO2BxHYj4ZjQbw
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Saudade 

Audiência Pública da CNV em Marabá Marabá (PA)  16/09/2014 4 Sim 

Sessão Pública de Depoimentos no Rio de 

Janeiro 

Rio de Janeiro 

(RJ) 
 22/09/2014 4 Sim 

CNV visita centros de tortura no Rio de 

Janeiro. 1º Batalhão de Polícia do 

Exército, local em que funcionou o DOI 

do Rio, e o Hospital Central do Exército 

(HCE) 

Rio de Janeiro 

(RJ) 
 23/09/2014 7 Sim 

Audiência Pública do Caso dos 9 

Chineses 

Rio de Janeiro 

(RJ) 
 26/09/2014 6 Sim 

Grupo da CNV debate capítulo do 

relatório sobre apoio civil à repressão 

Rio de Janeiro 

(RJ) 
 26/09/2014 0  Em breve 

Diligência ao 12º Regimento de Infantaria 
Belo Horizonte 

(MG) 
 30/09/2014 4 Sim 

Colheita pública de depoimentos em Belo 

Horizonte  

 Belo 

Horizonte 

(MG) 

 30/09/2014 5 Sim 

Diligência ao antigo 1º Batalhão de 

Infantaria Blindada do Exército em 

Barra Mansa 

 Barra Mansa 

(RJ) 
 07/10/2014 5 

Indisponível

  

Audiência Pública 
Olinda/Recife 

(PE) 
13/10/2014 2 Sim 

Diligência ao DOPS e ao DOI-CODI Recife (PE) 14/10/2014 6 Sim 

Audiência violações de direitos indígenas 

III 

Aquidauana 

(MS) 
17/10/2014 1 Em breve  

Coletiva de Imprensa: Laudo Pericial 

sobre morte de João Goulart 
Brasília 01/12/2014 2 Sim 

 

2.3.4 Sobre Atividades dos Grupos de Trabalho  

Em resposta a um ofício do ISER, a CNV declarou que não mais seguia a 

metodologia dos Grupos Temáticos/Grupos de Trabalho, e que desde novembro de 2013 as 

atividades passaram a ser orientadas com vistas à estruturação do relatório final51. Porém, 

                                                 
51 Informação tirada de uma resposta da CNV a um ofício enviado pelo ISER, datada 02/05/2014 
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algumas atividades de Grupos de Trabalho foram noticiadas pela CNV e pela imprensa. 

Sobre esta questão a CNV respondeu: 

No momento em que o comissionado Pedro Dallari assumiu a 
coordenação da CNV, em 26/11/2013, a Comissão passou a orientar as 
suas atividades pela estruturação do relatório final e elaboração de 
capítulos. Essa orientação não impediu a continuidade de algumas das 
atividades que já vinham sendo conduzidas pelos grupos de trabalho, a 
exemplo da realização da Audiência Pública “Militares Perseguidos no 

Rio Grande do Sul”, em 15/9/2014, e da Audiência “Violações de 

Direitos Indígenas III”, em 17/10/2014.
52 

 
Abaixo as notícias sistematizadas sobre as atividades dos grupos de trabalho da 

CNV durante o último semestre:  

 

 

Grupo de 
Trabalho Notícias 

Ditadura e 
Gênero   

Não foi noticiado nenhum evento neste semestre. 

Araguaia 

Foram noticiados vários eventos sobre a Guerrilha de Araguaia,  mas 
nenhum especificamente sobre o “grupo de trabalho”.  
 
18/07/2014 – Foi noticiado que entre os dias 21 e 25 a CNV convocou 
16 agentes da repressão para depor, do quais sete atuaram nas campanhas 
realizadas pelas Forças Armadas entre 1972 e 1974 sobre a Guerrilha do 
Araguaia. 
 
21/07/2014: A CNV ouviu os depoimentos de quatros militares, três 
deles, Eudantes Rodrigues de Faria, Gerci Firmino da Silva, e Jamiro 
Francisco de Paula atuaram na Operação Sucuri, uma ação de 
inteligência realizada pelas forças armadas em 1973 na região do 
Araguaia, antes das operações militares que dizimaram os participantes 
da guerrilha. 
 
22/07/2014: A CNV colheu o depoimento do coronel reformado do 
Exército Roberto Amorim Gonçalves. Durante o depoimento, ele 
confirmou que “militares do Exército foram infiltrados na região do 

Araguaia, como posseiros, para levantar informações sobre a guerrilha”. 
 
12/08/2014: Audiência Pública - Mortos e Desaparecidos na Guerrilha 
do Araguaia.53   
 
5/9/2014 - Nove agentes da repressão foram convocados para depor nos 
dias 8 e 9 de setembro, na sede da CNV, em Brasília. Oito deles já 
haviam sido convocados, mas não compareceram à audiência. O coronel 

                                                 
52 Resposta ao Ofício n. 57 do ISER, datada de 11 de dezembro de 2014.  
53 Foi divulgado o seguinte link para acesso os vídeos da audiência pública: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9n0M0Ixl2jfhJwR89FzargkV66-2p7La. Acesso em 15/01/2015.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9n0M0Ixl2jfhJwR89FzargkV66-2p7La
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Sebastião Rodrigues de Moura, o Major Curió, e o coronel Leo 
Frederico Cinelli estavam entre os agentes reconvocados. Ambos 
atuaram na repressão à Guerrilha do Araguaia. 
 
08 e 09/9/2014 – Durante dois dias de depoimentos, a CNV ouviu o 
depoimento do professor universitário e advogado da União aposentado, 
Carlos Orlando Fonseca de Souza, ex-soldado conscrito do 2º Batalhão 
de Infantaria de Selva, de Belém, que atuou na campanha do Exército 
contra a Guerrilha do Araguaia no ano de 1972.  
 
A CNV enviou ao Ministério da Defesa um pedido de esclarecimento e 
apuração de possível ocorrência de transgressões disciplinares por parte 
de dois militares reformados: José Conegundes do Nascimento e José 
Brant Teixeira, o primeiro atuou no Araguaia, o segundo, no Doi-Codi 
do Rio, os quais negaram-se a atender a convocação da CNV para depor. 
 
15/09/2014 - Diligência de Reconhecimento da antiga Casa Azul, em 
Marabá. Dois camponeses presos pelo Exército e um ex-soldado que 
atuou no combate à Guerrilha do Araguaia reconheceram um imóvel 
dentro de uma área do Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT), no Km 01 da rodovia Transamazônica, em Marabá, 
a Casa Azul. A diligência foi realizada com a participação de três 
membros da CNV: Pedro Dallari, José Carlos Dias e Maria Rita Kehl. Os 
trabalhos contaram com o apoio e a participação da Comissão da 
Verdade do Pará e da Comissão Especial Sobre Mortos e Desaparecidos 
Políticos (CEMDP). 
 
16/09/2014 - A Comissão Nacional da Verdade encerrou sua missão em 
Marabá com uma audiência pública realizada no auditório da 
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESP). Foram 
colhidos quatro depoimentos de moradores da região sudeste do Pará que 
sofreram graves violações de direitos humanos durante a campanha 
militar do Exército contra a guerrilha do Araguaia. 
 

Contextualização 
fundamentos e 
razões do golpe 
civil-militar de 
1964 

26/09/2014 - O Grupo Trabalho "Contextualização, fundamentos e 
razões do Golpe Civil-Militar de 1964", coordenado por Rosa Cardoso, 
apresentou e discutiu no Conselho Regional de Economia do Rio de 
Janeiro, CORECON-RJ, versão preliminar do capítulo do relatório da 
Comissão sobre o apoio civil ao regime militar e à estrutura repressiva. 
 

Ditadura e 
Repressão aos 
Trabalhadores e 
ao Movimento 
Sindical 

22 e 23/05/2014 - GT dos Trabalhadores participa de encontro da 
Comissão Camponesa da Verdade. Representantes das instituições que 
compõem a Comissão Camponesa da Verdade (CCV) se reuniram, no 
Centro de Treinamentos da Contag (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura), em Brasília, para dar sequência à 
elaboração do relatório que documentará a repressão e violações de 
direitos humanos no campo entre 1946 e 1988.54 
 
26/05/2014 – Audiência Pública sobre o assassinato, em 1963, do 

                                                 
54 “GT dos Trabalhadores participa de encontro da Comissão Camponesa da Verdade”, publicada pelo blog 
Trabalhadores GT CNV, dia 23/05/2014. Acesso em 12/01/2014. Disponível em: 
http://trabalhadoresgtcnv.org.br.  

http://trabalhadoresgtcnv.org.br/
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militante do PORT (Partido Operário Revolucionário Trotskista), José 
Roberto Pinto, o Jeremias, organizada pela Comissão da Verdade do 
Estado de São Paulo “Rubens Paiva” em parceria com o Grupo de 

Trabalho “Ditadura e Repressão aos Trabalhadores e às Trabalhadoras e 
ao Movimento Sindical”, realizada na Assembleia Legislativa de São 
Paulo.55 
27/05/2014 – Foi realizada uma reunião preparatória para um Ato 
Sindical em Minas Gerais.56 
 
06/06/2014 – Ato Sindical em Rio Grande do Sul.57 
 
18/06/2014 – Reunião preparatória em Pernambuco para um Ato 
Sindical. Rosa Cardoso participou.58 
 
09/07/2014 - Representantes das centrais sindicais que colaboram na 
elaboração do relatório do Grupo de Trabalho “Ditadura e repressão aos 

trabalhadores e ao movimento sindical” se reuniram na sede da C T 

(Central Única dos Trabalhadores do Rio de Janeiro), com o objetivo de 
“discutir o roteiro do capítulo que integrará o relatório final e a 

metodologia de trabalho dos pesquisadores”.
59 

 
24/07/2014 - Ato público debaterá impactos da Operação Condor para 
trabalhadores e movimento sindical. A Confederação Sindical de 
Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas (CSA) promove, com o 
apoio do GT “Ditadura e repressão aos trabalhadores e ao movimento 

sindical” da Comissão Nacional da Verdade (CNV), debate sobre a 

Operação Condor, articulação militar do continente sul-americano para 
coordenador a repressão entre as ditaduras.60 
 
24/07/2014 – Rosa Cardoso participa de debate no Sindicato dos 
Metalúrgicos em Osasco, São Paulo.61 
 
26/7/2014 – Ato sindical em Sorocaba, São Paulo. Rosa Cardoso esteve 

                                                 
55 “Audiência lembra assassinato de Jeremias por latifundiários em Pernambuco”, matéria publicada pelo 

blog Trabalhadores GT CNV, no dia 27/05/2014. Acesso em 12/01/2014. Disponível em: 
http://trabalhadoresgtcnv.org.br.  
56 “Reunião preparatória para Ato Sindical  nitário em Minas Gerais reúne seis Centrais”, matéria publicada 
pelo blog Trabalhadores GT CNV, dia 27/05/2015. Acesso em 12/01/2015. Disponível em: 
http://trabalhadoresgtcnv.org.br. 
57 “Centrais do Rio Grande do Sul se unem em Ato que relembra trabalhadores perseguidos pela Ditadura”, 

matéria publicada pelo blog Trabalhadores GT CNV, no dia 06/06/2014. Acesso em 12/01/2015. Disponível 
em: http://trabalhadoresgtcnv.org.br. 
58 “Centrais de Pernambuco se reúnem para organizar Ato de resgate da memória no Estado”, matéria 
publicada pelo blog Trabalhadores GT CNV, no dia 18/06/2014. Acesso em 12/01/2015. Disponível em: 
http://trabalhadoresgtcnv.org.br. 
59 “Reunião reúne pesquisadores e representantes do movimento sindical no Rio de Janeiro para discutir 
relatório da Comissão da Verdade”, matéria publicada pelo blog Trabalhadores GT CNV, no dia 10/06/2014. 
Acesso em 12/01/2015. Disponível em: http://trabalhadoresgtcnv.org.br. 
60 “Ato público debaterá impactos da Operação Condor para trabalhadores e movimento sindical”, matéria 

publicada pelo blog Trabalhadores GT CNV, no dia 21/07/2014. Acesso em 12/01/2015. Disponível em: 
http://trabalhadoresgtcnv.org.br. 
61 “Rosa Cardoso, da CNV, participa de debate no Sindicato dos Metalúrgicos”, matéria publicada pelo blog 

Trabalhadores GT CNV, no dia 23/06/2014. Acesso em 12/01/2015. Disponível em: 
http://trabalhadoresgtcnv.org.br. 

http://trabalhadoresgtcnv.org.br/
http://trabalhadoresgtcnv.org.br/
http://trabalhadoresgtcnv.org.br/
http://trabalhadoresgtcnv.org.br/
http://trabalhadoresgtcnv.org.br/
http://trabalhadoresgtcnv.org.br/
http://trabalhadoresgtcnv.org.br/
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presente.  
 
28/08/2014 - O Grupo de Trabalho "Ditadura e Repressão aos 
Trabalhadores e ao Movimento Sindical", em conjunto com a Comissão 
Estadual da Verdade do Rio (CEV-Rio), realizou, na sede da Central 
Única dos Trabalhadores, Ato Unitário no Rio de Janeiro.  
 
06 e 07/09/14 - O grupo de trabalho "Ditadura e Repressão aos 
Trabalhadores e ao Movimento Sindical" reuniu-se por dois dias,  em 
São Paulo, para um ciclo de palestras, onde foram discutidos métodos 
para alcançar resultados positivos na pesquisa e investigação da 
repressão aos trabalhadores. 
 
Foi decidido que o Grupo de Trabalho “Ditadura e Repressão aos 
trabalhadores, às trabalhadoras e ao movimento sindical” recomendará 

em seu Relatório Final que as empresas e empresários que colaboraram 
com o regime militar sejam punidos: “a decisão foi tomada após a 

realização de um curso nos dias 06 e 07 de setembro em São Paulo, para 
conhecer a experiência de responsabilização na Argentina”.

62 Diversas 
notícias de jornal divulgaram esta decisão.  
 
17/10/2014 – Foram divulgadas no blog do GT as recomendações 
encaminhadas à CNV, que se vê abaixo: 63 
 
Proposta de Recomendações 
GT dos Trabalhadores da CNV 
DOS CRIMES CONTRA A HUMANIDADE 

 Reconhecer e acatar as normas do direito internacional sobre crimes 
contra a humanidade. Ratificação da Convenção sobre 
imprescritibilidade dos crimes de guerra e dos crimes contra a 
humanidade, adotada pela Organização das Nações Unidas (ONU) por 
meio da Resolução No 2.391, de 26 de novembro de 1968; 

 Supressão do disposto no § 1º do artigo 1º da Lei no 6.683/79, que 
concedeu anistia aos agentes públicos, ou não, responsáveis por crimes 
contra a humanidade praticados durante a ditadura civil-militar, para que 
estes possam ser punidos. 

 Investigar, denunciar e punir os autores dos crimes de morte, tortura e 
desaparecimento forçado das vítimas do golpe e da ditadura civil-militar. 

 Cumprir a Lei de Anistia (Lei nº 6.683/79), no que concerne à contagem 
do tempo de serviço, para o anistiado afastado do trabalho ou o 
desempregado devido à perseguição política. Esta recomendação é 
dirigida principalmente ao INSS (Instituto Nacional de Seguridade 
Social); 

 Investigar, denunciar e punir empresários, bem como empresas privadas 
e estatais, que participaram material, financeira e ideologicamente para a 
estruturação e consolidação do golpe e do regime militar; 

                                                 
62 “GT dos Trabalhadores vai recomendar punição aos empresários que colaboraram com repressão”, matéria 

publicada pelo blog Trabalhadores GT CNV, dia 07/09/2014. Acesso em 12/01/2015. Disponível em 
http://trabalhadoresgtcnv.org.br.  
63 “Centrais Sindicais divulgam no blog recomendações propostas à Comissão Nacional da Verdade”, matéria 

publicada pelo blog Trabalhadores GT CNV, no dia 17/10/2014. Acesso em 12/01/2015. Disponível em 
http://trabalhadoresgtcnv.org.br. 

http://trabalhadoresgtcnv.org.br/
http://trabalhadoresgtcnv.org.br/
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 Instituir um fundo, mantido por meio de multas e punições pecuniárias 
provenientes de empresas públicas e privadas que patrocinaram o golpe e 
a ditadura subsequente, para a reparação dos danos causados aos 
trabalhadores, organizações sindicais e ao patrimônio público; 

 Criar instrumentos que viabilizem ações coletivas de grupos de 
trabalhadores que sofreram prejuízos em decorrência da repressão 
política da ditadura civil-militar, sem a exigência de comprovação 
individual da perseguição sofrida; 

 Ampliar e intensificar os esforços para localização dos restos 
mortais dos desaparecidos políticos, assim como dos locais 
destinados a torturas e assassinatos de opositores da ditadura 
civil-militar; 

 Promover rigorosa apuração dos casos de massacres de 
trabalhadores e trabalhadoras durante o regime militar e que 
ainda carecem de profundas e cabais investigações, como, por 
exemplo, Serra Pelada (PA), Volta Redonda (RJ), Ipatinga (MG), 
Morro Velho (MG), bombardeio do povoado de Sampaio (TO), 
entre outros passíveis de serem investigados; 

 Garantir políticas públicas para eliminar a prática de tortura e de todas as 
formas de tratamentos cruéis e degradantes, inclusive desenvolvendo 
campanhas de conscientização; 

a) Reconhecer oficialmente como perseguidos políticos e conceder 
reparações aos/às trabalhadores/as e seus/as apoiadores/as, 
assassinados/as e desaparecidos/as, em função da repressão política e 
social no campo e que foram excluídos da Justiça de Transição; 

 Revisar a Lei que criou a Comissão Especial sobre Mortos e 
Desaparecidos Políticos (Lei nº 9.140/95) e as duas leis relacionadas 
promulgadas posteriormente, com reabertura de prazo indeterminado 
para a entrada de requerimentos com pedidos de reconhecimento e 
reparação;  
i) Prover os meios para a execução de sentenças de reparação e pleno 

funcionamento da Comissão de Anistia e outros órgãos voltados 
à promoção dos Direitos Humanos com recursos para o seu 
pleno funcionamento; 

 Criar um organismo permanente, com representação dos trabalhadores/as 
e da sociedade civil, de maneira geral, objetivando dar continuidade à 
pesquisa e apuração das denúncias de graves violações dos direitos 
humanos; 

Repudiar a participação e sustentação do golpe civil-militar por 
governos estrangeiros, especialmente o estadunidense e seus 
agentes no país, além de institutos sindicais e outros mecanismos 
de controle ideológico. Exigir a retratação, indenização e pedido 
de desculpas; 

16 Fazer um levantamento, a cargo do Ministério do Trabalho e Emprego, 
de todas as entidades sindicais que sofreram intervenção no período 
investigado pela Comissão Nacional da Verdade, sendo que o Estado 
deve enviar oficialmente um pedido de desculpas, abrindo a 
possibilidade de serem indenizadas pela destruição de seus bens. 
DA LEGISLAÇÃO AUTORITÁRIA, ANTIDEMOCRÁTICA E 
ANTISINDICAL 

17 Revogar a Lei de Segurança Nacional; 
18 Criar um Grupo de Trabalho Interministerial, com prazo determinado de 

trabalho, para identificação de legislação antidemocrática, 
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antitrabalhista, antissindical e antissocial, incompatível com o Estado 
Democrático de Direito, para que sejam suprimidas; 

19 Revogar artigos do Código Penal que atentam contra o direito de greve, 
em especial os artigos 197 a 203; 

20 Revogar a legislação autoritária imposta pela ditadura, em especial a lei 
de imprensa de 1967, e democratizar os meios de comunicação. 

21 Impulsionar a Reforma do Judiciário com a extinção da Justiça Militar; 
22 Promover a democratização dos critérios de seleção do concurso de 

ingresso na Magistratura e no Ministério Público, nos moldes da lei No. 
12.990/14, a qual prevê cotas nos concursos públicos federais para 
provimentos de cargos. 

23 Reforçar a implementação e as diretrizes previstas no Programa 
Nacional de Direitos Humanos (PNDH 3), desenvolvendo políticas 
públicas efetivamente inclusivas, com equidade e respeito à diversidade; 

24 Acelerar, priorizar e instituir políticas de incentivo para a criação de 
Secretarias de Direitos Humanos nos níveis estadual e municipal.  
DA SEGURANÇA PÚBLICA, DA ORGANIZAÇÃO POLICIAL E 
DAS FORÇAS ARMADAS 

25 Ampliar o controle do Estado sobre as polícias, incluindo a participação 
da sociedade, visando a aplicação do conceito de segurança cidadã; 

26 Democratizar o ensino e o conteúdo curricular nas escolas públicas e 
privadas, visando promover os valores democráticos e os Direitos 
Humanos, incluindo nos currículos escolares a educação para a 
organização sindical e social; 

27 Democratizar o ensino e o conteúdo curricular das academias militares e 
policiais, visando promover os valores democráticos e o respeito aos 
Direitos Humanos; 

28 Implantar programas de formação em Direitos Humanos dirigidos a 
todos os setores hierárquicos das Forças Armadas e das Polícias, das 
Guardas Municipais, dos agentes penitenciários e da vigilância privada 
em suas respectivas esferas; 

29 Encaminhar Projeto de Lei ao Congresso Nacional para desmilitarizar as 
Polícias Militares e revogar o Decreto-Lei nº 667 de 1969 que 
estabeleceu que se tornassem “forças auxiliares, reserva do Exército”; 

30 Impedir que agências de informações públicas e privadas, bem como 
órgãos das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia Militar e das 
empresas de vigilância privada, exercitem qualquer tipo de 
monitoramento e acompanhamento das ações do movimento sindical de 
trabalhadores e dos movimentos sociais; 

31 Acabar com os mecanismos de transferências das funções/atividades 
eminentemente civis para militares. A crescente militarização da 
fiscalização pública, por exemplo, tem gerado violência e morte de 
trabalhadores e trabalhadoras; 

32 Criar uma certificação em Direitos Humanos para as empresas que 
prestam serviço de segurança privada. 
GARANTIA E PRIORIZAÇÃO DE RECURSOS PARA POLÍTICA 
DE ARQUIVO E DE MEMÓRIA 

33 Elaborar política pública de resgate da memória de luta dos/as 
trabalhadores/as que garanta a reparação histórica, somando-se à 
reparação econômica, sob responsabilidade do Estado e das empresas 
envolvidas com a repressão; 

34 Implementar políticas de arquivos, documentação e memória que 
promovam a defesa dos Direitos Humanos. Identificar e recolher ao 
Arquivo Nacional os arquivos e documentos produzidos por organismos 
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públicos federais em todas as esferas, inclusive de empresas estatais, que 
possam servir de prova da repressão do Estado contra os/as 
trabalhadores/as e a população brasileira no período ditatorial; 

35 Identificar e considerar de interesse público e social, nos termos da Lei 
de Arquivos nº 8.159/91, os arquivos privados das empresas, das Forças 
Armadas e de pessoas que possam servir como prova do apoio às ações 
de repressão e de perseguição praticadas contra os/as trabalhadores/as e a 
população no período ditatorial; 

36 Identificar, preservar, fazer o tombamento, desapropriar, se for bem 
privado, e transformar em Centro de Memória, todos os imóveis urbanos 
e rurais que foram centros de graves violações dos Direitos Humanos;  

37 Assegurar o pleno direito de acesso à informação conforme previsto na 
Lei nº 12.527/2011, sendo que, para atingir essa finalidade, deve-se: a) 
Desenvolver uma política de gestão documental, nos termos do 
parágrafo 2º, artigo 216 da Constituição Federal e da Lei de Arquivos nº 
8.159/91; b) Integrar os documentos digitais na política de gestão 
documental, visando assegurar o controle na produção, arquivamento e 
acesso; c) Criar o Arquivo Nacional dos Meios Eletrônicos e Digitais 
como um órgão voltado à elaboração de políticas de gestão, à 
preservação de longo prazo e ao acesso contínuo e d) Criar um sistema 
nacional integrado que registre e gerencie os pedidos de acesso à 
informação. A coordenação do sistema deve ser feita pelo Arquivo 
Nacional;  

38 Criar políticas públicas de apoio ao desenvolvimento e aprofundamento 
das pesquisas referentes à perseguição política aos trabalhadores/as e às 
suas organizações; 

39 Criar política oficial de fomento que permita parcerias com 
universidades e institutos de pesquisa, com a finalidade da busca da 
verdade e da preservação da memória coletiva das violações e 
perseguições sofridas pelos trabalhadores e suas organizações, bem 
como criar e manter Museus e/ou Centros de Documentação de memória 
e luta dos trabalhadores; 

40 Alterar nomes de cidades, escolas e de outros locais públicos que 
homenageiam agentes e símbolos da ditadura civil-militar, com a 
contribuição de um programa federal que promova políticas públicas de 
ensino e memória das lutas dos trabalhadores/as. 
DOS DIREITOS SOCIAIS, TRABALHISTAS E SINDICAIS 

41 Ratificar a Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, 
que trata da demissão imotivada, e regulamentar a Convenção 151, que 
versa sobre a organização sindical e negociação coletiva no setor 
público; 

42 Encaminhar ao Poder Legislativo, com mensagem de apoio do Governo, 
o anteprojeto de lei apresentado pelas Centrais Sindicais ao Ministério 
do Trabalho, em 2013, que dispõe sobre a proteção das atividades 
sindicais dos trabalhadores/as e pune práticas antissindicais. O 
documento visa a garantia da liberdade e a autonomia sindical, 
observando os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
no mundo do trabalho, com especial atenção à garantia do direito 
irrestrito de greve, do direito de representação sindical na forma que a 
categoria entender e no local de trabalho, assegurar a não intervenção do 
Estado, do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho na 
negociação coletiva, no exercício do direito de greve, finanças e 
organização sindical, garantia da estabilidade, fim do interdito 
proibitório, entre outros.  
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Combater todas as formas de precarização do trabalho, criando e 
fortalecendo a agenda do Trabalho Decente, além de promover uma 
maior fiscalização nesse âmbito. 
 
08/12/2014 – O GT entregou formalmente o seu relatório a Rosa 
Cardoso, coordenadora do Grupo. A atividade aconteceu na sede do 
Sindicato dos Engenheiros em São Paulo (SP).64 
 

Estrutura de 
repressão 

Não houve notícias que citavam diretamente este GT neste último 
semestre. Porém, foram noticiados vários eventos e investigações sobre 
este tema, como está descrito no site da CNV:  
 
“Este grupo de trabalho tem por objetivo descrever a estrutura, cadeia de 
comando, atividades, membros e área de atuação dos Dops, do CIE, dos 
DOI-CODI, Cenimar, Cise, Oban, PM2 e SNI. Visa ainda identificar 
apoiadores e financiadores da sociedade civil, sejam eles indivíduos ou 
grupos organizados como o CCC, nacionais ou estrangeiros.” 
 

Mortos e 
Desaparecidos 

 

 
Não foi noticiado nenhum evento ou notícia do GT Mortos e 
Desaparecidos  
 

Graves violações 
de Direitos 

Humanos no 
campo ou contra 

indígenas 

 
 
17/10/2014 – Foi noticiada a terceira audiência do grupo de trabalho 
"Graves violações de Direitos Humanos no campo ou contra indígenas", 
no  Mato Grosso do Sul, na Aldeia Bananal, em Aquidauana, cidade a 
150 km da capital, Campo Grande. 
 

Operação 
Condor 

 

01/07/2014 -  Consta na página do GT “Operação Condor” a notícia de 
que a CNV divulgou documentos do Departamento de Estado dos 
Estados Unidos da América produzidos no período de janeiro de 1967 a 
dezembro de 1977.  
 

O Estado 
ditatorial-militar 

 
 
 
 

Não há noticias sobre este GT.  
 

Papel das Igrejas 
durante a 
ditadura 

 

Não há noticias sobre este GT.  
 

Perseguição a 
militares 

 

15/09/2014 - Rosa Cardoso, coordenadora deste GT participou do 
evento: “Militares Perseguidos pela Ditadura - Relatos à Comissão da 
Verdade", realizado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.  
 

                                                 
64 “GT entrega à Dra. Rosa Cardoso relatório sobre perseguição aos trabalhadores”, matéria publicada pelo 
blog Trabalhadores GT CNV, no dia 08/12/2014. Acesso em 12/01/2015. Disponível em 
http://trabalhadoresgtcnv.org.br. 

http://trabalhadoresgtcnv.org.br/
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Violações de 
Direitos 

Humanos de 
brasileiros no 
exterior e de 

estrangeiros no 
Brasil 

Não há notícias sobre este GT. 
 

Ditadura e 
sistema de 

Justiça 
 
 

Não foram noticiados eventos sobre este GT. 
 

 

2.3.5 Diligências  

 

 As diligências realizadas pela CNV foram, de maneira geral, os eventos mais 

divulgados e com maior repercussão na imprensa brasileira, especialmente àquelas 

realizadas em locais de prisão e tortura. Foram noticiadas no site da CNV onze (11) 

diligências realizadas no último semestre, em cinco (5) estados do país: Bahia (1); Minas 

Gerais (1); Pará (2); Pernambuco (2); e Rio de Janeiro (5). 

Abaixo, estas informações: 

 

Diligências 

Data Estado Diligência 

30/05/2014 Rio de Janeiro 

Diligência na Base Aérea do Galeão. Cinco pessoas que 
foram presas ou torturadas no local nos anos 1970 
reconheceram diferentes pontos da instalação como locais 
de prisão e tortura durante a ditadura militar.65 

15/09/2014 Bahia 

A Comissão Nacional da Verdade (CNV) realizou 
diligência no interior da Bahia, onde irá coletar 
depoimentos relacionados às investigações sobre a morte 
de José Campos Barreto, o Zequinha, e o capitão Carlos 
Lamarca, assassinados em 1971 num acampamento 
próximo do povoado de Pintada, município de Ipupiara 
(BA). 66 

15/09/2014 Pará 

Diligência de Reconhecimento da antiga Casa Azul, em 
Marabá. Dois camponeses presos pelo Exército e um ex-
soldado que atuou no combate à Guerrilha do Araguaia 
reconheceram um imóvel dentro de uma área do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

                                                 
65 Informações publicadas no Facebook da CNV. Acesso em 14/01/2015. Disponível em: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.645084795585346.1073741947.340384002722095&type=3  
66 Informações publicadas no Facebook da CNV. Acesso em 14/01/2015. Disponível em:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.707896342637524.1073741966.340384002722095&type=3  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.645084795585346.1073741947.340384002722095&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.707896342637524.1073741966.340384002722095&type=3
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(DNIT), no Km 01 da rodovia Transamazônica, em 
Marabá, a Casa Azul. A diligência foi realizada com a 
participação de três membros da CNV Pedro Dallari, José 
Carlos Dias e Maria Rita Kehl. Os trabalhos contaram com 
o apoio e a participação da Comissão da Verdade do Pará e 
da Comissão Especial Sobre Mortos e Desaparecidos 
Políticos (CEMDP).67 

16/09/2014 Pará 
Diligência da CNV no Cemitério Jardim da Saudade (PA). 
68 

23/09/2014 Rio de Janeiro 

Diligências de Reconhecimento da CNV no Rio de Janeiro 
no 1º Batalhão de Polícia do Exército, local em que 
funcionou o DOI –CODI do Rio, na Tijuca, e no Hospital 
Central do Exército (HCE), em Benfica. Os locais foram 
reconhecidos por sete (7) ex-presos políticos.69 

30/09/2014 Minas Gerais 

Missão da CNV em Belo Horizonte para a realização de 
uma diligência no 12º Regimento de Infantaria e para 
colher depoimentos na OAB-MG. Quatro ex-presos 
políticos reconheceram duas diferentes áreas do antigo 12º 
Regimento de Infantaria, em Belo Horizonte, como local 
de prisões e tortura durante a ditadura militar.70 

07/10/2014 Minas Gerais 
Diligência ao 1º Batalhão de Infantaria Blindada do 
Exército em Barra Mansa. Cinco pessoas reconheceram o 
local.71 

14/10/2014 Pernambuco 
Diligência do antigo DOPS e antigo DOI-CODI em 
Pernambuco.72 

21/10/2014 Rio de Janeiro 

Diligência da CNV na Base Naval de Ilha das Flores. A 
Comissão Nacional da Verdade, acompanhada da Comissão 
da Verdade do Rio e de ex-presos políticos, realizará mais 
uma diligência em unidade das Forças Armadas que foram 
local de tortura, morte e outras graves violações de direitos 
humanos. Local: Base de Fuzileiros Navais da Ilha das 
Flores (BFNIF). Dez ex-presos políticos e um ex-soldado 
do corpo de fuzileiros navais da Marinha reconheceram 
locais de prisão e tortura na Base Naval de Ilha das Flores, 
no município de São Gonçalo (RJ). 73 

 

                                                 
67 Informações publicadas no Facebook da CNV. Acesso em 14/01/2014. Disponível em: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.705744096186082.1073741963.340384002722095&type=3  
68 Informações públicas no Facebook da CNV. Acesso em 14/01/2014. Disponível em: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.706344359459389.1073741964.340384002722095&type=3  
69 “Sete ex-presos reconhecem celas e salas de tortura no Doi-Codi do Rio”, matéria publicada pela CNV em 

24/09/2014. Acesso em 14/01/2015. Disponível em: http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/547-
sete-ex-presos-reconhecem-celas-e-salas-de-tortura-no-doi-codi-do-rio   
70 Informações publicadas no Facebook da CNV. Acesso em 14/01/2014. Disponível em: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.713928342034324.1073741973.340384002722095&type=3  
71 Informações publicadas no Facebook da CNV. Acesso em 14/01/2015. Disponível em: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.718637158230109.1073741976.340384002722095&type=3   
72 Informações publicadas no Facebook da CNV. Acesso em 14/01/2015. Disponível em: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.723182131108945.1073741979.340384002722095&type=3 e 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.722605414499950.1073741978.340384002722095&type=3   
73 Informação publicadas no Facebook da CNV. Acesso: 14/01/2015. Disponível em: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.726382564122235.1073741981.340384002722095&type=3&up
loaded=1  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.705744096186082.1073741963.340384002722095&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.706344359459389.1073741964.340384002722095&type=3
http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/547-sete-ex-presos-reconhecem-celas-e-salas-de-tortura-no-doi-codi-do-rio
http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/547-sete-ex-presos-reconhecem-celas-e-salas-de-tortura-no-doi-codi-do-rio
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.713928342034324.1073741973.340384002722095&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.718637158230109.1073741976.340384002722095&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.723182131108945.1073741979.340384002722095&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.722605414499950.1073741978.340384002722095&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.726382564122235.1073741981.340384002722095&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.726382564122235.1073741981.340384002722095&type=3&uploaded=1
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 Para Pedro Dallari, então coordenador da CNV, as diligências eram, em suas 

palavras, um dos “sucessos” do processo investigativo da Comissão da Verdade.
74 

  

2.3.6 Articulações com Comissões Estaduais e Locais 

Desde o início de 2013, principalmente, várias comissões estaduais, municipais e 

institucionais foram gradualmente instituídas. O terceiro relatório do ISER explorou as 

dinâmicas das diversas comissões criadas pelo país, suas formações institucionais e 

relações mantidas com a CNV. Na ocasião, foi verificado que a Comissão Nacional da 

Verdade havia firmado termos de cooperação com cerca de 21 comissões e entidades pelo 

país75, com as quais desenvolveria atividades conjuntas76. No quarto semestre de 

funcionamento, a CNV indica que mapeou 86 comissões locais e/ou institucionais, até a 

data de 15/04/2014. Segundo informado pela própria CNV, esta teria articulação com 53 

comissões locais, e teria acordos firmados com 36 comissões ou entidades.77  

Neste semestre, o trabalho em conjunto com Comissões Estaduais e Locais tem se 

focado na realização de Audiências Públicas (como vimos acima, de 17 audiências 

públicas, 12 foram feitas em conjunto com Comissões) e Diligências (no Rio de Janeiro, 

por exemplo, a CEV-Rio e comissões municipais estiveram presentes em todas as 

diligências). 

O mapeamento oficial de número de comissões em setembro segue: 

 

                                                 
74 “Dallari apresenta balanço de atividades da CNV em conferência nacional da OAB”, matéria publicada 

pela CNV em 23/10/2014. Acesso em 14/01/2015. Disponível em: http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-
destaques/562-dallari-apresenta-balanco-de-atividades-da-cnv-em-conferencia-nacional-da-oab.  
75 Cabe notar certa disparidade na apresentação desta informação. Ao longo do primeiro ano de 
funcionamento da CNV, foram amplamente noticiadas 20 relações de cooperação firmadas. Entretanto, no 
balanço de um ano das atividades, foram mencionados 18 termos de cooperação técnica firmados, sem 
especificação das entidades conveniadas. Em outra ocasião, em resposta ao questionamento do apresentado 
pelo ISER, a CNV indicou serem 21 relações formalizadas, ainda que a relação das comissões tenha sido 
contrastante com os levantamentos empreendidos pelo ISER. Vide: ISER, “3º Relatório de Monitoramento da 

CNV”, 2013. 
76 Sobre atividades conjuntas, a CNV explicitou em 2013 que “Ações conjuntas entre a CNV e as comissões 

parceiras têm ocorrido na promoção de audiências públicas, convocações de agentes públicos, intercâmbio de 
documentos de pesquisa, planejamento conjunto de tomada de depoimentos e cooperação nas investigações 
de casos de mortos e desaparecidos políticos. Em razão do poder da Comissão Nacional da Verdade de 
convocar agentes públicos para prestar esclarecimentos sobre casos de graves violações de direitos humanos, 
a CNV tem atendido solicitações de convocações encaminhadas pelas comissões parceiras nesse sentido”. 

Informações obtidas por meio de ofício da CNV, de 09 de outubro 2013, em resposta ao ISER. 
77 Informações extraídas de ofício da CNV, recebido em 02/05/2014, em resposta a questionamentos do 
ISER. 

http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/562-dallari-apresenta-balanco-de-atividades-da-cnv-em-conferencia-nacional-da-oab
http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/562-dallari-apresenta-balanco-de-atividades-da-cnv-em-conferencia-nacional-da-oab
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Mapeamento da CNV de comissões estaduais, municipais e setoriais. 78 

Mapeamento da CNV 92 comissões 

Mapeamento das comissões com acordos de 

cooperação 
43 comissões 

 

No dia 19 de maio, a CNV “se reuniu com representantes de 33 destas comissões 

(foram convidadas apenas as comissões estaduais e municipais)”. O ISER pediu a ata desta 

reunião, porém a CNV informou que a mesma não foi elaborada: “o objetivo da reunião 

era apenas o de apresentar a proposta de estrutura do relatório e receber documentos e 

relatórios como contribuição das comissões parceiras”
79.  

Além desta reunião, a CNV informou que entre abril e junho de 2014 foram 

realizados três encontros com quatorze (14) comissões universitárias. Foi noticiado, no site 

da CNV, que estas comissões também se reuniram com a Comissão da Verdade no dia 10 

de outubro de 2014 para entrega de sugestões de recomendações finais. 

Durante encontros que ocorreram em setembro de 2013, foi definido um prazo 

(firmado em 03 de fevereiro de 2014) para o envio de contribuições ao relatório final da 

CNV80, porém, segundo a Comissão, mesmo após o prazo, 24 relatórios de comissões 

estaduais/municipais/institucionais foram entregues.  

Entre o dia 01/06/2014 e 15/09/2014, por exemplo, foram entregues relatórios de 

sete (7) comissões estaduais; três (3) municipais; e 14 universitárias.  

 

Relatórios recebidos entre 01/06/2014 e 15/09/2014 de comissões81 

Comissões Estaduais da Verdade 
 

 

Comissão Estadual da Paraíba 

Comissão Estadual de Pernambuco 

Comissão Estadual do Rio Grande do Sul 

Comissão Estadual de Santa Catarina 

                                                 
78 Informações recebidas da CNV em resposta à Ofício n. 43, recebido em 15/09/2014. 
79 Resposta do ofício n. 57, recebido em 11/12/2014. 
80 Informações obtidas por meio de ofício da CNV, de 09 de outubro 2013, em resposta ao ISER. 
81 Informações obtidas por meio de ofício da CNV, de 15/09/2014, em resposta ao ISER.  
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Comissão Estadual de Minas Gerais 

Comissão Estadual do Paraná 

Comissão da Assembléia Legislativa do Espírito Santo 

Comissões Municipais 

Comissão da Verdade da Câmara de São Paulo 

Comissão Municipal de Juiz de Fora 

Comissão Municipal de Natal 

Comissões Universitárias 
 

FESPSP 

PUC/SP 

UnB 

Unesp 

UNICAMP 

Unifesp 

UFBA 

UFC/UECE 

UFES 

UFPA 

UFPR 

UFRJ 

UFRN 

USP 
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2.4 Mecanismos de Transparência e Participação da Sociedade 

Desde 2013, a CNV tem desenvolvido alguns canais de comunicação com o 

público. Dentre eles, destacamos: o site oficial da CNV (onde se encontram a agenda, as 

notícias e outras informações sobre o funcionamento da CNV); o Twitter; o YouTube; e o 

Facebook.  

Além dos mecanismos de “transparência” criados pela CNV, a comunicação 

também foi possibilitada pela Ouvidoria da CNV, desta forma, um mecanismo de 

comunicação direta com o público. Adiante, descrevemos a utilização destes mecanismos 

no último semestre. 

 

2.4.1 Site da CNV e Redes Sociais 

Neste semestre, a CNV elaborou uma campanha no Facebook para divulgar os seus 

trabalhos e atividades, especialmente os ligados ao relatório final. 

Desta forma, a cada dia, durante os últimos 40 dias da CNV, foi feita uma contagem 

regressiva para o dia do lançamento do relatório final. Além dos dias restantes para o 

relatório, a postagem fazia menção a algum acontecimento da CNV, como depoimentos, 

diligências, relatórios parciais, etc., como se vê abaixo: 
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Abaixo, o conteúdo dos posts: 

 

Faltam___ dias Acontecimento e Link 

1 (09/12/2014) Depoimento de Paulo Malhães: 
http://bit.ly/paulomalhaescnv01dia  

2 (08/12/2014) Diligência Base Naval de Ilha das Flores: 
http://bit.ly/ilhacnv2dias  

3 (07/12/2014) Depoimento do juiz aposentado Nelson Machado: 
http://bit.ly/nelsoncnv3dias  

4 (06/12/2014) Depoimento de Criméia Almeida: 
http://bit.ly/crimeiacnv4dias  

5 (05/12/2014) Depoimento do coronel Homero Machado: 
http://bit.ly/homerocnv5dias  

6 (04/12/2014) Depoimento de Derlei Catarina de Luca: 
http://bit.ly/derleicnv6dias  

7 (03/12/2014) Depoimento de Pedro Ivo Moezia: 
http://bit.ly/ivocnv7dias  

8 (02/12/2014) Diligência ao DOI em Recife: 
http://bit.ly/doirecifecnv8dias  

9 (01/12/2014) Depoimento de Wilson Machado: 
http://bit.ly/wilsoncnv9dias 

10 (31/11/2014) Depoimento de Rui Moreira Lima: 
http://bit.ly/ruimoreiracnv10dias   

11 (29/11/2014) Depoimento de Amélia Teles: 
http://bit.ly/ameliacnv11dias  

12 (28/11/2014) Depoimento de Darci Miyaki: 
http://bit.ly/darcicnv12dias 

13 (27/11/2014) Depoimento do delegado Calandra: 
http://bit.ly/calandracnv12dias 

14 (26/11/2014) Relatório sobre o caso Epaminondas: 
http://bit.ly/epaminondascnv14dias 

15 (25/11/2014) Diligência em Belo Horizonte: 
http://bit.ly/diligbhcnv15dias 

16 (24/11/2014) Depoimento de Abel Honorato: 
http://bit.ly/abelhonoratocnv16dias 

17 (23/11/2014) Depoimento de Marival Chaves: 
http://bit.ly/marivalchaves 

18 (22/11/2014) Relatório do caso Stuart Angel: 
http://bit.ly/stuartcnv18dias  

19 (21/11/2014) Laudo do caso Higino Pio: 
http://bit.ly/higiniopiocnv19dias  

20 (20/11/2014) Depoimento de Cláudio Guerra: 
http://bit.ly/claudioguerracnv20dias  

21 (19/11/2014)  Depoimento de Mauro César Pimentel sobre o caso Riocentro: 
http://bit.ly/maurocesarpimentelcnv21dias  

22 (18/11/2014) Diligência no DOI-Codi da Tijuca: 
http://bit.ly/doicoditijucacnv22dias 

23 (17/11/2014) Depoimento do Major Jacarandá: 
http://bit.ly/jacarandacnv23dias  

24 (16/11/2014) Depoimento de Dom Waldyr: 

http://bit.ly/paulomalhaescnv01dia
http://bit.ly/ilhacnv2dias
http://bit.ly/nelsoncnv3dias
http://bit.ly/crimeiacnv4dias
http://bit.ly/homerocnv5dias
http://bit.ly/derleicnv6dias
http://bit.ly/ivocnv7dias
http://bit.ly/doirecifecnv8dias
http://bit.ly/wilsoncnv9dias
http://bit.ly/ruimoreiracnv10dias
http://bit.ly/ameliacnv11dias
http://bit.ly/darcicnv12dias
http://bit.ly/calandracnv12dias
http://bit.ly/epaminondascnv14dias
http://bit.ly/diligbhcnv15dias
http://bit.ly/abelhonoratocnv16dias
http://bit.ly/marivalchaves
http://bit.ly/stuartcnv18dias
http://bit.ly/higiniopiocnv19dias
http://bit.ly/claudioguerracnv20dias
http://bit.ly/maurocesarpimentelcnv21dias
http://bit.ly/doicoditijucacnv22dias
http://bit.ly/jacarandacnv23dias
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http://bit.ly/domwaldyrcnv24dias 
25 (15/11/2014) Reinumação de Jango: 

http://bit.ly/jangocnv25dias  
26 (14/11/2014) Depoimento do ex-escrivão Manoel Aurélio: 

http://bit.ly/manoelaureliocnv26dias  
27 (13/11/2014) Laudo do caso Arnaldo Cardoso Rocha: 

http://bit.ly/arnaldocnv27dias  
28 (12/11/2014) Visita à Casa Azul: 

http://bit.ly/casaazulcnv28dias  
29 (11/11/2014) Visita à Base Aérea do Galeão: 

http://bit.ly/galeaocnv29dias 
30 (10/11/2014) Depoimento de Júlio César Manso Viera: 

http://bit.ly/juliocesarcnv30dias 
31 (09/11/2014) Diligência na Vila Militar: 

http://bit.ly/vilamilitarcnv31dias 
32 (08/11/2014) Relatório sobre a Casa da Morte de Petrópolis: 

http://bit.ly/casadamortecnv32dias 
33 (07/11/2014) O caso JK: 

http://bit.ly/jkcnv33dias  
34 (06/11/2014) Depoimento de Izabel Fávero: http://bit.ly/izabelfaverocnv34dias 
35 (05/11/2014) Relatório do caso Rubens Paiva: 

http://bit.ly/rubenspaivacnv35dias  
36 (04/11/2014) Diligência no DOI-Codi de SP: 

http://bit.ly/doispcnv36dias 
37 (03/11/2014) Depoimento de Elizabeth Teixeira: 

http://bit.ly/elizabethcnv37dias  
38 (02/11/2014) Depoimento de Ustra: 

http://bit.ly/ustracnv38dias  
39 (01/11/2014) Relatório sobre tortura em quarteis: 

http://bit.ly/relatoriotorturacnv39dias  
40 (31/11/2014) Novo atestado de óbito de Herzog: 

http://bit.ly/herzogcnv40dias  

 

2.4.2 Campanha de Sugestões 

Neste semestre, além das funções ordinárias (de recebimento e envio de 

informações, pedidos de informação e reclamações), a ouvidoria da CNV recebeu 

sugestões de recomendações que deveriam constar no relatório final.  

A campanha durou um pouco menos de dois meses, do dia 11/08 até o dia 31/09. 

As sugestões foram enviadas por um formulário através da página da ouvidoria.  

 Foram recebidas 399 sugestões de recomendações, sendo que destas, “307 foram 

consideradas válidas, uma vez que as outras não guardavam pertinência temática com a 

CNV”.
82  

 
                                                 
82 Informação retirada em resposta da CNV ao Ofício n. 57 do ISER, recebida no dia 11/12/2014.  

http://bit.ly/domwaldyrcnv24dias
http://bit.ly/jangocnv25dias
http://bit.ly/manoelaureliocnv26dias
http://bit.ly/arnaldocnv27dias
http://bit.ly/casaazulcnv28dias
http://bit.ly/galeaocnv29dias
http://bit.ly/juliocesarcnv30dias
http://bit.ly/vilamilitarcnv31dias
http://bit.ly/casadamortecnv32dias
http://bit.ly/jkcnv33dias
http://bit.ly/izabelfaverocnv34dias
http://bit.ly/rubenspaivacnv35dias
http://bit.ly/doispcnv36dias
http://bit.ly/elizabethcnv37dias
http://bit.ly/ustracnv38dias
http://bit.ly/relatoriotorturacnv39dias
http://bit.ly/herzogcnv40dias
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Pedimos informação sobre a quantidade recebida por: 

1. Organizações Não Governamentais; 

2. Movimentos Sociais; 

3. Comissões estaduais, municipais ou institucionais; 

4. Estado. 

 

Pelas primeiras três opções, a CNV respondeu que não dispõe dessa informação, “já 

que o formulário disponibilizado na página não previa essa classificação”. 

Segue abaixo a relação de número de sugestões por Estado: 

SUGESTÕES DE RECOMENDAÇÕES AO RELATÓRIO FINAL POR ESTADO83 
 

Não Informado 102 
ACRE 0 
ALAGOAS 1 
AMAPÁ 0 
AMAZONAS 2 
BAHIA 6 
CEARA 9 
DISTRITO FEDERAL 15 
ESPÍRITO SANTO 2 
GOÁIS 2 
MARANHÃO 1 
MINAS GERAIS 16 
MATO GROSSO 3 
MATO GROSSO DO SUL 2 
PARÁ 0 
PARAÍBA 2 
PARANÁ 4 
PERNAMBUCO 8 
PIAUÍ 0 
RIO DE JANEIRO 58 
RIO GRANDE DO NORTE 3 
RIO GRANDE DO SUL 23 
RONDÔNIA 0 
RORAIMA 0 
SANTA CATARINA 4 
SÃO PAULO 136 
SERGIPE 0 
TOCANTINS 0 

 

 

                                                 
83.Informação retirada de resposta da CNV ao Ofício n. 57 do ISER, recebida no dia 11/12/2014. 
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2.5 Atividades Acompanhadas pelo ISER no Último Semestre 

 
a) Apresentação do Relatório Preliminar da CNV sobre o caso Stuart Angel 

 
No dia 9 de junho de 2014, no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, a CNV 

apresentou o relatório preliminar de pesquisa sobre o caso de Stuart Edgar Angel Jones, 

morto sob tortura no Centro de Informações na Aeronáutica (Cisa), nas dependências da 

Base Aérea do Galeão, em maio de 1971. 

O evento foi publicado na página da CNV como “aberto ao público interessado e à 

imprensa, limitado ao espaço do auditório do Arquivo Nacional”. No entanto, ao 

chegarmos, a portaria não sabia informar se o público poderia entrar, além da imprensa, o 

que foi solucionado após alguns minutos. Também houve a transmissão ao vivo do evento, 

através do canal do YouTube da Comissão. O vídeo encontra-se disponível para 

visualização.84 

Estavam presentes os comissionados Pedro Dallari, Maria Rita Kehl, José Carlos 

Dias, Paulo Sérgio Pinheiro, Rosa Maria Cardoso da Cunha e o secretário executivo André 

Saboia, apenas ausente o comissionado José Paulo Cavalcati Filho, que justificou a 

ausência por motivo de viagem. A presença de Hildegard Angel, irmã de Stuart Angel, foi 

saudada pelo coordenador da Comissão, Pedro Dallari. 

O secretário executivo, André Saboia, apresentou o relatório preliminar, começando 

por descrever a diligência pericial de reconhecimento da Base Aérea do Galeão, quinta 

estrutura utilizada pelas forças de repressão como local de prisão, tortura e morte 

reconhecido pela CVN. Saboia informou que durante as investigações, diversos ex-

militares e ex-presos, alguns que acompanharam a diligência, confirmaram a existência de 

uma prisão do Cisa nas dependências da base aérea do Galeão, comandada pelo brigadeiro 

João Paulo Moreira Burnier. Dois civis presos no local também reconheceram a base como 

local de prisão e tortura. 

O evento contou com a apresentação de diversos vídeos, desde a apresentação do 

registro da diligência na base aérea do Galeão até os registros de depoimentos de ex-

militares e ex-presos. Também foram apresentados diversos documentos que baseiam o 

relatório e a estratégia de investigação seguida pela CNV. 

                                                 
84 Apresentação do relatório parcial sobre o caso Stuart Angel pela CNV. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=_TM75AYnYG8. Acesso em: 05/02/2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=_TM75AYnYG8
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Uma síntese do que foi falado no evento foi feito por Pedro Dallari, que informou 

ser possível afirmar por documentos e depoimentos que Stuart Angel foi morto e torturado 

na base aérea do Galeão. Disse, ainda, e este fato foi tomado como inédito, é que os 

possíveis restos mortais do ex-militante, estariam na base aérea de Santa Cruz. Informação 

que foi verificada por meio de depoimentos e documentos. Salientou que a CNV cogitou a 

possibilidade de diligência in loco para apuração da informação, no entanto a base teria 

passado por reformas e aterramentos, o que impossibilitaria o processo. Afirmou que 

espera que, para o lançamento do relatório final da CNV (e dezembro de 2014), haja mais 

informações sobre o caso. 

Para finalizar o evento, a palavra foi passada para Hildegard Angel, irmã de Stuart 

Angel, que questionou a possibilidade de inspeção na base aérea de Santa Cruz. André 

Saboia responder ser possível, mas que deve se esperar informações mais precisas a 

respeito de onde estariam os restos mortais, inclusive por impossibilidades técnicas. 

Dallari expressou, ainda, a necessidade de fornecimento de informações pela 

Aeronáutica para que possa haver informações mais específicas que orientem as buscas. 

Informou que a CNV faria o requerimento destas informações formalmente à Aeronáutica 

e que assume a inexistência de vínculo dos oficiais de hoje com os de ontem. 

A comissionada Rosa Cardoso pediu a palavra para afirmar à Hildegard Angel que 

a luta pela verdade sobre o caso Stuart Angel é agora uma luta coletiva, desde que passou a 

ser investigada pela CNV, e que “agora a mídia está ao nosso lado.” 

Dallari finalizou o evento agradecendo a presença de todos e abriu espaço para 

algumas perguntas, feitas por alguns jornalistas. O evento durou cerca de uma hora e vinte 

minutos. 

 

b) Audiência Pública sobre o Caso dos Nove Chineses 

Esta audiência pública foi realizada pela Comissão Estadual da Verdade no 

auditório da CAARJ, onde a CEV-Rio tem seu escritório, e contou com a presença de Rosa 

Cardoso, comissionada da Comissão Nacional da Verdade.  

A audiência foi dividida em quatro momentos: 1) a abertura com a fala de Rosa 

Cardoso, Nadine Borges, então presidente da CEV-Rio, e Eny Moreira, comissionada da 

CEV-Rio; 2) a exibição de vídeo com depoimento de Ju Quingdong, um dos nove chineses 

presos em 1964 pela ditadura militar brasileira; 3) a fala dos autores de um livro sobre o 
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caso; 4) depoimentos do advogado dos nove chineses e João Vicente Goulart, filho ex-

presidente João Goulart.   

A primeira fala, da comissionada Rosa Cardoso, foi de que este caso representou 

um exemplo importante de violência e a farsa do golpe, mostrando que prisões ilegais e 

tortura foram utilizadas desde o começo de 1964. Disse, ainda, que este caso exemplifica o 

interesse de norte-americanos em interromper o intercâmbio China-Brasil, elaborado antes 

de 1964. Cardoso também ressaltou que esta audiência significa um ato simbólico de 

reparação moral.  

Em seguida, Eny Moreira, comissionada da CEV-Rio e advogada de ex-presos 

políticos, apresentou o caso, dando detalhes de suas defesas feitas por Sobral Pinto (com 

quem Eny trabalhou).85  

Nadine Borges tomou a palavra em seguida, afirmando que a CEV-Rio enviaria o 

pedido de revogação da expulsão dos chineses à Presidência da República e que a CEV-

Rio recomendaria a anulação da sentença, a devolução do dinheiro apreendido com os 

chineses e um pedido de desculpas do Estado brasileiro às vítimas. 

Logo após, foi exibido um vídeo do depoimento de Ju Quingdong, de 84 anos, um 

dos nove chineses presos em 1964 pela ditadura militar brasileira.86 

 Dando continuidade, tomaram à mesa os jornalistas Ciça Guedes e Murilo Fiúza de 

Melo, autores do livro “O Caso dos Nove Chineses”. Seguidos de depoimentos de Danillo 

Santos, advogado e fundador da Federação das Associações de Amizade da China para 

América do Norte, Caribe e América Latina; o embaixador Luiz Villarinho Pedroso, o 

embaixador Carlos Antônio Bettencourt Bueno, um dos enviados pelo então presidente 

Geisel à China, em 1974, para o restabelecimento de relações diplomáticas, e também João 

Vicente Goulart, filho do João Goulart.  

 Por fim, abriu-se espaço para perguntas e questionamentos de jornalistas e da 

sociedade civil. 

Durante o evento, foi entregue aos jornalistas um release produzido pela CEV-

Rio.87 

 

                                                 
85 V. Em anexo, apresentação de Eny Moreira, advogada de ex-presos políticos e membro da Comissão da 
Verdade do Rio, na audiência sobre o caso dos nove chineses. 
86 V. Em anexo, transcrição do depoimento de Ju Quingdong. 
87 V. Em anexo, release da CEV-Rio: “Comissão da Verdade do Rio vai sugerir a revogação do decreto de 
expulsão dos nove chineses.” 
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c) Apresentação do Relatório final da CNV à sociedade civil 

No dia 10 de dezembro de 2014, no auditório do Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil, em Brasília, a CNV apresentou o relatório final de seus trabalhos à 

sociedade civil, “representada por suas entidades de maior expressão”, termo utilizado pela 

Comissão em seu site. Ainda, de acordo com a CNV, a OAB convidou, a pedido da 

Comissão, “diversos atores fundamentais para que o país chegasse a este momento de 

revelação: vítimas da repressão, familiares de mortos e desaparecidos, comissões da 

verdade estaduais, municipais e institucionais, os comitês de memória, verdade e justiça de 

todo o Brasil.”
88 

O ISER não foi convidado institucionalmente, o que significa que não recebemos, 

enquanto instituição, o convite formal, enviado por e-mail pela OAB. Entretanto, uma das 

pesquisadoras da equipe recebeu o convite, embora apenas alguns dias antes da data, e sua 

presença só foi possível por um compromisso já agendado em Brasília no dia 09/12/2014, 

isto é, na véspera do evento de apresentação do relatório à sociedade civil. Outras redes 

que acompanhamos, como o Coletivo RJ Memória, Verdade e Justiça e a Campanha 

“Ocupa Dops”, também não foram convidados enquanto movimentos sociais, ainda que 

alguns de seus membros tenham sido convidados no caráter de ex-presos ou familiares de 

mortos e desaparecidos. 

Questionamos, portanto, o caráter de “entidades de maior expressão”, divulgado 

pela CNV, e ainda, o evento em si, em que se esperava um momento aberto, amplamente 

divulgado, com a participação do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo e, 

principalmente, com a presença da sociedade civil, não apenas das entidades que foram 

lembradas pela CNV e OAB como expressivas. 

Outro ponto a se tocar diz respeito ao prazo mínimo de divulgação do evento. 

Como citamos em outros relatórios, parece ter sido uma prática da CNV a divulgação de 

eventos, inclusive de audiências públicas, no prazo de um ou dois dias antes de seu 

acontecimento, o que dificulta a presença da sociedade civil. Em relação ao ISER, 

especialmente, tivemos ao longo do processo dificuldades de acompanhar os eventos que 

aconteceram fora do Rio de Janeiro, exatamente pela falta de um prazo maior na 

divulgação.  

                                                 
88 “CNV entrega relatório final à presidenta e o apresenta à sociedade civil no dia 10”. Disponível em: 

http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/569-cnv-entrega-relatorio-final-a-presidenta-e-o-
apresenta-a-sociedade-no-dia-10. Acesso em 05/02/2014. 

http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/569-cnv-entrega-relatorio-final-a-presidenta-e-o-apresenta-a-sociedade-no-dia-10
http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/569-cnv-entrega-relatorio-final-a-presidenta-e-o-apresenta-a-sociedade-no-dia-10
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Sobre o evento em si, estavam presentes na mesa os comissionados: Pedro Dallari, 

Maria Rita Kehl, José Carlos Dias, Paulo Sérgio Pinheiro, Rosa Maria Cardoso da Cunha e 

Jose Paulo Cavalcati Filho, isto é, todos os comissionados estavam presentes.  

Pedro Dallari abriu o evento, realizado também na manhã do dia 10/12/2014, 

fazendo referência à entrega do relatório à presidenta da república e aos presidentes do 

Senado e do STF. Dallari afirmou, ainda, que, por unanimidade dos membros da Comissão, 

optou-se pelo evento de apresentação à sociedade civil ser organizado pela OAB. 

Posteriormente, o coordenador da Comissão resumiu os trabalhos da CNV e 

descreveu o formato do relatório final de acordo com seus tomos, capítulos e análises 

temáticas. Ao fim de sua fala, Dallari entregou a via física do relatório à OAB. 

Em seguida, foi lida a carta do secretário-geral da ONU, Ban Ki Moon, pelo 

coordenador geral da organização Jorge Chediek, que saudou os trabalhos da comissão e a 

tentativa do Brasil em promover a reconciliação e a busca pela verdade, justiça e memória. 

Posteriormente, Wadih Damous, conselheiro federal da OAB e presidente da CEV-

Rio, parabenizou a CNV pelo trabalho realizado e pela produção do relatório final, 

exaltando as dificuldades em se realizar este trabalho no Brasil. Lembrou ainda a falta de 

colaboração das Forças Armadas brasileiras para as investigações. E que as comissões são 

só uma parte dos trabalhos por memória, verdade e justiça. Damous ressaltou a 

importância das comissões estaduais se guiarem no relatório final da CNV para a 

realização de seus trabalhos e fechou sua fala lembrando das violências do passado que 

ainda acontecem no presente. 

Falou, em seguida, o presidente nacional da OAB, Marcus Vinicius Furtado 

Coelho, que presidiu o evento a partir deste momento, no lugar de Claudio Lamachia, vice-

presidente do Conselho Federal da OAB, descrevendo a importância do momento histórico 

da apresentação do relatório final da CNV. Falaram, ainda, o presidente da Comissão da 

Verdade da OAB, Henrique Mariano, o representante da Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil (CNBB), Leonardo Steiner, que frisou a importância da CNV em revelar a 

verdade.  

Francisco Calmon, representante da Rede Memória, Verdade e Justiça, falou em 

seguida, cumprimentando o trabalho da CNV, e lembrando a importância da verdade, ainda 

que incomode a alguns. Disse compreender o relatório final como um avanço, mas que é 

incompleto e que suas recomendações só serão implementadas se a sociedade civil 
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pressionar. Leu algumas medidas que a Rede MVJ deliberou em encontro próprio em 

agosto de 2014. 

Ismael Antônio de Souza, secretário das centrais sindicais, tomou a palavra e 

ressaltou que as centrais trabalharam junto ao GT da CNV para a construção do relatório 

final da Comissão, agradecendo a comissionada Rosa Cardoso.  

Encerrando o evento, falou o representando de familiares de mortos e 

desaparecidos, Togo Meirelles Neto, que lembrou das dificuldades da família em conviver 

com a incerteza da morte e desaparecimento de seus parentes, ressaltando que a CNV não 

contou com apoio e auxílio dos que poderia esclarecer estes crimes. Disse que os parentes 

e familiares continuarão a luta pela verdade e justiça, num processo que dura mais de 45 

anos. Afirmou que a CNV foi um processo importante para conscientização da sociedade 

brasileira. 

Ao fim, os membros da Comissão atenderam aos jornalistas numa coletiva de 

imprensa.  

 

d) Audiência Pública convocada pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da 

Câmara dos Deputados e Comissão de Direitos Humanos do Senado para discutir o 

relatório final da CNV 

A Comissão de Direitos Humanos e Minorias, da Câmara dos Deputados, e sua 

Subcomissão Parlamentar Memória, Verdade e Justiça, realizou, no dia 11/12/2014, o 

Fórum Legislativo Nacional de Direitos Humanos, evento que discutiu entre parlamentares 

e representantes da sociedade civil os encaminhamentos do Relatório da  CNV, lançado na 

véspera. Segundo a Comissão da Câmara, o objetivo da audiência pública foi “buscar o 

entendimento e estabelecer articulação entre defensores dos direitos humanos e do Estado 

Democrático de Direito no sentido de contribuir para a efetividade das recomendações 

emanadas pela CNV”. 
89 

Foram convidados para o encontro: a ex-ministra da Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República, deputada Maria do Rosário, que não pôde 

comparecer; a vice-procuradora-geral da República, Ela Wiecko; a representante dos 

familiares dos mortos e desaparecidos, Diva Santana; o coordenador do Projeto Direito à 

Memória e Verdade da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 
                                                 
89 V. Anexo: Convite da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados e Comissão de 
Direitos Humanos do Senado para discutir o relatório final da CNV.  
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Gilney Viana; o presidente da Comissão Estadual da Memória, Verdade e Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro, Wadih Damous; o representante da Rede Memória, Verdade e Justiça, 

Francisco Calmon; e o coordenador da CNV, Pedro Dallari, que descreveu a estrutura do 

relatório final. 

O evento foi aberto ao público, que pôde se inscrever para falas e, no mesmo dia, 

aconteceu o AI 5: Ato Político de Encerramento do Ano da Democracia, da Memória e do 

Direito à Verdade, com o lançamento dos livros “Brado Retumbante”, do escritor e 

jornalista Paulo Markum, e “ m homem torturado: nos passos de frei Tito de Alencar”, de 

Leneide Duarte-Plon e Clarisse Meirele. 
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C 

PARTE II 
 

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO POLÍTICO-
INSTITUCIONAL DA CNV 

 
 

omo salientamos anteriormente, o quinto semestre da CNV – de 16 maio de 

2014 a 10 de dezembro de 2014 – se configurou como um período de 

fechamento dos trabalhos realizados, especialmente pela produção do 

relatório final previsto na Lei que deu origem à Comissão. As discussões neste semestre 

final envolveram questões que perpassaram por temas como a não contribuição das Forças 

Armadas no processo investigativo da CNV; o não avanço de certas questões consideradas 

fundamentais, como as investigações a respeito dos mortos e desaparecidos; a elaboração 

do relatório final, envolvendo sua escrita, além da estruturação e recolhimento das 

sugestões das recomendações (feita pela ouvidora da CNV); o debate sobre a publicização 

do relatório e o formato do evento de entrega à Presidência da República, além da 

preocupação sobre o período pós CNV. 

Desta forma, considerando o contexto deste último semestre, além das análises que 

se referem a seus aspectos político-institucionais – quais sejam seus objetivos, estratégias 

metodológicas, recursos humanos, postura política e atuação –, os debates e demandas 

acompanhados pelo ISER também se concentraram nas atividades em curso e nas 

perspectivas de resultados. Esta opção metodológica se deve não só por este se configurar 

como o semestre de encerramento da CNV, em que se esperaram resultados do processo 

construído, mas também pela organização interna da Comissão, que se voltou para a 

construção do relatório final e para a finalização de seus trabalhos.  

Aguardado com grande expectativa por movimentos sociais que atuam no campo 

da memória, verdade e justiça, familiares de mortos e desaparecidos, ex-presos políticos e 

entidades de direitos humanos, o relatório da CNV expressa não só o resultado das 

investigações realizadas pela Comissão, mas também a declaração do Estado brasileiro a 

respeito das graves violações de direitos humanos ocorridas durante a ditadura militar. 
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É por este motivo que optamos por descrever, nesta parte do relatório, a estrutura 

do relatório final da CNV e a organização interna da Comissão para sua elaboração, além 

dos eventos de apresentação do relatório ao Estado brasileiro e à sociedade civil, este 

último como marco importante no que diz respeito à participação popular no processo da 

CNV. 

Ainda, nesta parte, tentamos sistematizar as informações e opiniões que circularam 

na mídia, entre os movimentos sociais e entidades da sociedade civil, entre as Forças 

Armadas, grupos de militares e internacionalmente a respeito do relatório final da CNV, 

tendo em vista sua importância e a expectativa para sua publicação. 

Desta forma, compilamos as principais notícias, notas e manifestações sobre o 

relatório final publicizadas por agentes que consideramos fundamentais neste campo, 

chamando a atenção por seu aspecto não quantitativo ou taxativo. Isto é, a síntese das 

informações foi feita de maneira qualitativa, e outras notícias certamente foram publicadas, 

no entanto, menos noticiadas. Portanto, não se esgotam as menções feitas por estes atores a 

partir das informações a seguir, que pretendem não expressar o quadro exato de opiniões e 

manifestações a respeito do relatório final da CNV, mas contribuir de maneira crítica para a 

análise do contexto em que se configurou a finalização do processo político-institucional 

da Comissão Nacional da Verdade. 

 

1. ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL  

 

1.1 Mandato legal 

De acordo com a Lei n. 12.528 de 18 de Novembro de 2011, que instituiu a 

Comissão Nacional da Verdade, no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, com 

a finalidade de examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas 

no período da ditadura militar brasileira90, era prevista, até o dia 16 de dezembro de 2014, 

a redação de um relatório final contendo as atividades realizadas, os fatos examinados, as 

conclusões e as recomendações da CNV. Desta forma, de acordo com o artigo 11 da lei: 

 

                                                 
90 Artigo 1o da Lei 12.528 de 18 de novembro de 2011:  É criada, no âmbito da Casa Civil da Presidência da 
República, a Comissão Nacional da Verdade, com a finalidade de examinar e esclarecer as graves violações 
de direitos humanos praticadas no período fixado no art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. 
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Art. 11. A Comissão Nacional da Verdade terá prazo até 16 de dezembro 
de 2014, para a conclusão dos trabalhos, e deverá apresentar, ao final, 
relatório circunstanciado contendo as atividades realizadas, os fatos 
examinados, as conclusões e as recomendações. 
 
 

Como parte de sua atribuição legal, a elaboração do documento representa não só o 

fechamento e a descrição dos trabalhos e atividades realizadas pela Comissão, mas também 

os encaminhamentos – em forma de recomendações – que a CNV elaborou para o Estado 

brasileiro. 

Além de um documento histórico, que contem o relato da formação, realização e 

conclusão do processo institucional da Comissão da Verdade, o relatório final significa a 

declaração formal do Estado brasileiro a respeito das violações de direitos humanos 

ocorridas no período da ditadura militar, configurando-se como um importante avanço no 

debate que envolve este período recente de nossa história. 

Sobre a organização interna da CNV em relação à produção de seu relatório final, 

em resposta ao ofício n. 57 do ISER91, datada de 11/12/2014, a Comissão declarou que no 

momento em que o comissionado Pedro Dallari assumiu a coordenação, em 26/11/2013, a 

Comissão passou a orientar as suas atividades pela estruturação do relatório final e 

elaboração de capítulos. Essa orientação, no entanto, não impediu a continuidade de 

algumas das atividades que já vinham sendo conduzidas pelos grupos de trabalho, a 

exemplo da realização da Audiência Pública “Militares Perseguidos no Rio Grande do 

Sul”, em 15/9/2014, e da Audiência “Violações de Direitos Indígenas III”, em 17/10/2014. 

Ainda, sobre o processo de recebimento de sugestões de recomendações que 

entrariam no relatório final, a CNV, em reposta ao ofício n. 43, respondeu: “as sugestões de 

recomendação serão recebidas até o dia 30 de setembro, por meio de formulário eletrônico 

disponível na página da CNV. As sugestões serão organizadas por tema e enviadas ao 

coordenador da CNV para que, junto com os demais membros, decidam sobre a viabilidade 

de constarem do Relatório Final.” 

 

1.2 Estrutura do Relatório Final  

O relatório final da CNV foi dividido em três volumes, que totalizam 4.328 

páginas. O primeiro volume descreve as atividades da CNV, apresenta as estruturas, 

                                                 
91 V. Em anexo. Ofício n. 57 do ISER, datado de 11/12/2014. 
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cadeias de comando, métodos e dinâmica das graves violações de direitos humanos, as 

conclusões e as recomendações. 

O segundo volume reúne textos que tratam da incidência das graves violações de 

direitos humanos em seguimentos sociais específicos, como militares, trabalhadores, 

camponeses, igrejas cristãs, povos indígenas, professores e estudantes universitários, e 

população LGBT. Além de conter textos que tratam da resistência da sociedade civil à 

ditadura militar e dos civis que colaboraram com a repressão. 

O terceiro volume do relatório final da CNV contém o perfil de mortos e 

desaparecidos políticos entre os anos de 1946 a 1988, em ordem cronológica.  

De maneira sistematizada, o relatório final da CNV é composto: 

 

Relatório Final da CNV 

Volume I – Atividades da CNV, estrutura da repressão, cadeias de comando método e dinâmica das 

violações de direitos humanos; 

Volume II – violações de direitos humanos contra seguimentos sociais específicos; 

Volume III – perfil de mortos e desaparecidos.  

 

O primeiro volume do relatório final da CNV é dividido em cinco partes e dezoito 

capítulos. A primeira parte trata da criação da CNV, seus antecedentes históricos, as 

comissões da verdade em diversos países (experiência internacional) e seu mandato legal. 

Seguido da narrativa de suas atividades, além de sua estrutura de funcionamento.92  

A parte II trata das estruturas do Estado e as graves violações de direitos humanos 

ocorridas no período da ditadura militar, em que se analisam: o contexto histórico das 

violações entre 1946 e 1988, os órgãos e procedimentos da repressão política, a 

participação do Estado brasileiro em graves violações no exterior, as conexões 

internacionais e alianças repressivas no Cone Sul e a Operação Condor. 

A parte III analisa os métodos e práticas nas graves violações de direitos humanos e 

suas vítimas, descrevendo o quadro conceitual das violações - detenção, tortura, execuções 

sumárias, desaparecimento forçado e ocultação de cadáver. 

A parte IV descreve as dinâmicas das graves violações de direitos humanos em 

casos emblemáticos (a repressão contra militares, trabalhadores, sindicalistas, camponeses, 

                                                 
92. Esta primeira parte, que contém a metodologia utilizada pela CNV e sua estrutura de funcionamento, será 
detalhada e analisada no ponto a seguir deste relatório.  
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grupos políticos insurgentes e a violência e terrorismo de Estado contra a sociedade civil). 

Analisa, em um capítulo à parte, a Guerrilha do Araguaia (capítulo 14 da parte IV). 

Descreve as instituições e locais associados a graves violações de direitos humanos. 

Analisa e aponta a autoria das graves violações de direitos humanos (responsabilidade 

político-institucional, responsabilidade pela gestão de estruturas e condução de 

procedimentos destinados à prática de graves violações de direitos humanos e 

responsabilidade pela autoria direta de condutas que ocasionaram graves violações de 

direitos humanos). E, por fim, analisa o papel do Judiciário na ditadura, descrevendo a 

atuação do Supremo Tribunal Federal, da Justiça Militar e da justiça comum.  

A parte V contém as conclusões e recomendações, estas últimas divididas entre 

medidas institucionais, reformas constitucionais legais e medidas de seguimento das ações 

e recomendações da CNV. 

Abaixo, as informações sistematizadas sobre o primeiro volume e os 18 capítulos 

do relatório final da CNV: 

 

 Volume I do Relatório Final da CNV 
Parte I – A Comissão Nacional 
da Verdade 

Capítulo 1 – A criação da CNV 
Capítulo 2 – As atividades da CNV 

Parte II – As estruturas do 
Estado e as graves violações 
de direitos humanos 

Capítulo 3 – Contexto histórico das graves violações entre 1946 e 1988 
Capítulo 4 – Órgãos e procedimentos da repressão política  
Capítulo 5 – A participação do Estado em graves violações no exterior  
 Capítulo 6 – Conexões internacionais: a aliança repressiva no Cone Sul 
e a Operação Condor 

Parte III – Métodos e práticas 
nas graves violações de 
direitos humanos e suas 
vítimas 

Capítulo 7 – Quadro conceitual das graves violações  
Capítulo 8 – Detenções ilegais e arbitrárias  
Capítulo 9 – Tortura  
Capítulo 10 – Violência sexual, violência de gênero e violência contra 
crianças e adolescentes 
Capítulo 11 – Execuções e mortes decorrentes de tortura 
Capítulo 12 – Desaparecimentos forçados 

Parte IV – Dinâmica das 
graves violações de direitos 
humanos: casos emblemáticos, 
locais e autores. O Judiciário. 

Capítulo 13 – Casos emblemáticos 
Capítulo 14 – A Guerrilha do Araguaia 

Capítulo 15 – Instituições locais e associados a graves violações de 
direitos humanos  
Capítulo 16 – A autoria das graves violações de direitos humanos  
Capítulo 17 – O Judiciário na ditadura 

Parte V – Conclusões e 
recomendações 

Capítulo 18 – Conclusões e recomendações 
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O volume II do relatório final da CNV é formado por nove textos que tratam de 

violações de direitos humanos a seguimentos específicos da população, produzidos sob a 

responsabilidade de alguns de seus conselheiros. Parte destes textos tem origem nas 

atividades desenvolvidas em grupos de trabalhos constituídos no âmbito da Comissão, 

integrados por pesquisadores, familiares, vítimas, etc. Tratam-se, portanto, de textos 

temáticos e autorais: 

 

O presente volume do Relatório da Comissão Nacional da Verdade 
contém um conjunto de textos produzidos sob a responsabilidade 
individual de alguns dos conselheiros da Comissão. Inclusive parte desses 
textos foi elaborada a partir da atividade desenvolvida por grupos de 
trabalho constituídos no âmbito da própria Comissão, integrando vítimas, 
familiares, pesquisadores ou interessados na memória dos temas e das 
pessoas investigados.  
 
Os textos referem-se a violações de direitos humanos ocorridas em 
diferentes segmentos, grupos ou movimentos sociais, a exemplo de 
militares, trabalhadores urbanos e rurais, camponeses, povos indígenas, 
membros de igrejas cristãs, homossexuais, docentes e estudantes 
universitários. Também integram este volume textos que registram a 
reação de muitos que resistiram à ditadura militar a partir de seus ofícios, 
suas atividades e seu cotidiano, assim como a participação dos civis no 
golpe e no regime ditatorial, notadamente de empresários.  
 
O conselheiro que redigiu ou supervisionou a produção do texto, os 
assessores da Comissão e os colaboradores externos que participaram de 
sua elaboração estão identificados no início de cada contribuição. 

 
 

Volume II do Relatório Final da CNV 
Textos Autoria93 

Texto 1 - Violações de direitos 
humanos no meio militar 

Texto elaborado sob a responsabilidade da conselheira Rosa Maria 
Cardoso da Cunha. Pesquisas, investigações e redação desenvolvidas 
pelos pesquisadores da CNV Paulo Ribeiro da Cunha, Wilma 
Antunes Maciel, Guilherme Bravo e João Vicente Nascimento Lins, 
como parte das atividades do GT sobre a Perseguição a Militares. 

Texto 2 - Violações de direitos 
humanos dos trabalhadores 

Texto elaborado sob a responsabilidade da conselheira Rosa Maria 
Cardoso da Cunha. Os dados que o subsidiam e são apresentados 
foram reunidos e sistematizados pelo GT Ditadura e Repressão aos 
Trabalhadores e ao Movimento Sindical da CNV. Baseia-se em 
trabalho coletivo produzido por representantes de dez centrais 
sindicais brasileiras, comissões e comitês estaduais e municipais da 
verdade, entidades, associações, centros de memória de trabalhadores 
e organizações de trabalhadores ex-presos políticos. O GT-13 
estabeleceu como linhas de investigação 11 temas, contando com o 
trabalho de pesquisadores. 

                                                 
93.Informações retiradas do Volume II do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, disponível em: 
http://www.cnv.gov.br/images/relatorio_final/Relatorio_Final_CNV_Volume_II.pdf  

http://www.cnv.gov.br/images/relatorio_final/Relatorio_Final_CNV_Volume_II.pdf
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Texto 3 - Violações de direitos 
humanos dos camponeses  

Texto  elaborado sob a responsabilidade da conselheira Maria Rita 
Kehl. Pesquisas, investigações e redação desenvolvidas com a 
colaboração da Comissão Nacional da Verdade da Rede de 
Pesquisadores e Pesquisadoras como parte das atividades do GT 
Graves Violações de Direitos Humanos no Campo ou contra 
Indígenas – e também com a colaboração de pesquisadores do 
Projeto República (UFMG). 

Texto 4 - Violações de direitos 
humanos nas igrejas cristãs 

Texto  elaborado sob a responsabilidade do conselheiro Paulo Sérgio 
Pinheiro. Pesquisas, investigações e redação desenvolvidas com a 
colaboração de Anivaldo Padilha, formado em Ciências Sociais, líder 
ecumênico e ativista dos direitos humanos; Maria Luci Buff Migliori, 
consultora da Comissão Nacional da Verdade, doutora em Filosofia, 
procuradora do Estado de São Paulo; Magali do Nascimento Cunha, 
doutora em Ciências da Comunicação, jornalista, professora do 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da 
Universidade Metodista de São Paulo; Jorge Atilio Silva Iulianelli, 
pesquisador da Comissão Nacional da Verdade, doutor em Filosofia, 
pesquisador de Koinonia – Presença Ecumênica e Serviço, professor-
adjunto do PPG Educação da Universidade Estácio de Sá; e Maria 
Luiza Nunes Rodrigues, administradora de empresas, assistente 
executiva da Comissão Nacional da Verdade. 

Texto 5 - Violações de direitos 
humanos dos povos indígenas 

Texto elaborado sob a responsabilidade da conselheira Maria Rita 
Kehl. Pesquisas, investigações e redação desenvolvidas com a 
colaboração da Comissão da Verdade Indígena, como parte das 
atividades do GT  sobre Graves Violações de Direitos Humanos no 
Campo ou contra Indígenas da CNV e apoio dos pesquisadores Beto 
Ricardo, Cleber Buzzato, Clovis Brighenti, Daniel Pierri, Egon Heck, 
Egydio Schwade, Fany Ricardo, Gilberto Azanha, Ian Packer, Iara 
Ferraz, Inimá Simões, Isabel Harari, Laura Faerman, Levi Marques 
Pereira, Luis Francisco de Carvalho Dias, Luiz Henrique Eloy 
Amado, Manuela Carneiro da Cunha, Marcelo de Souza Romão, 
Marcelo Zelic, Marco Antonio Delfino de Almeida, Maria Inês 
Ladeira, Neimar Machado de Sousa, Orlando Calheiros, Patrícia de 
Mendonça Rodrigues, Porfírio Carvalho, Rafael Pacheco Marinho, 
Rogerio Duarte do Pateo, Spensy Pimentel, Tatiane Klein e Vincent 
Carelli.  

Texto 6 - Violações de direitos 
humanos na universidade 

Texto elaborado sob a responsabilidade da conselheira Rosa Maria 
Cardoso da Cunha. Pesquisas, investigações e redação foram 
desenvolvidas pela pesquisadora da Comissão Nacional da Verdade 
Angélica Muller, com colaboração das comissões da verdade 
universitárias das seguintes instituições: Fundação Escola de 
Sociologia e Política de São Paulo, PUC/SP, UnB, Unesp, Unicamp, 
Unifesp, UFBA, UFC/UECE, UFES, UFPA, UFPR, UFRJ, UFRN e 
USP. 

Texto 7 – Ditadura e 
homossexualidades 

Texto  elaborado sob a responsabilidade do conselheiro Paulo Sérgio 
Pinheiro. Pesquisas, investigações e redação desenvolvidas pelos 
pesquisadores James N. Green; Carlos Manuel de Céspedes, 
professor de História Latino-Americana, Brown University (EUA); e 
Renan Quinalha, advogado na Comissão da Verdade do Estado de 
São Paulo “Rubens Paiva”. 

Texto 8 - Civis que colaboraram 
com a ditadura 

Texto elaborado sob a responsabilidade da conselheira Rosa Maria 
Cardoso da Cunha. Pesquisas, investigações e redação foram 
desenvolvidas pelos pesquisadores Demian Bezerra de Melo, Renato 
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Lemos, Marcos Arruda, Luiz Mário Behnken, Elaine Bortone, Pedro 
Campos, João Roberto Lopes, Martina Spohr, Rejane Hoeveler, 
Marco Pestana e João Braga Arêas, como parte das atividades do GT 
Estado Ditatorial-Militar da CNV. 

Texto 9 - A resistência da 
sociedade civil às graves 
violações de direitos humanos 

Texto  elaborado sob a responsabilidade da conselheira Maria Rita 
Kehl. Pesquisas, investigações e redação desenvolvidas pela 
assessora da CNV e professora da UFMG Heloisa Maria Murgel 
Starling e pelos pesquisadores do Projeto República (UFMG) Ana 
Emília de Carvalho, Ana Marília Carneiro, Bruno Viveiros Martins, 
Davi Aroeira Kacowicz, José Antônio Souza Queiroz, Juliana 
Ventura de Souza Fernandes, Pedro de Castro Luscher e Wilkie 
Buzatti Antunes. 

 

O volume III do relatório da Comissão Nacional da Verdade contém os perfis de 

434 mortos e desaparecidos políticos, no Brasil e no exterior, de 18 de setembro de 1946 a 

05 de outubro de 1988, que, segundo Pedro Dallari, coordenador da CNV, foram 

construídos a partir de elementos informativos examinados nos outros dois volumes do 

relatório, descritos acima, e do trabalho que vinha sendo desenvolvido pela Comissão 

Especial sobre Mortos e Desaparecido Políticos (CEMDP), pela Comissão de Anistia do 

Ministério da Justiça, por entidades da sociedade civil, por sobreviventes, por familiares de 

mortos e desaparecidos políticos e por comissões estaduais de reparação.94  

De acordo com o relatório, este volume busca esclarecer as graves violações de 

direitos humanos praticadas em casos específicos, em contraste com as versões oficiais 

divulgadas à época, de 191 mortos e 243 desaparecidos – 33 destes últimos identificados 

ao longo das últimas décadas. Ainda, de acordo com a parte inicial deste volume, em 

consonância com a Lei de criação da CNV, foram determinados, em cada caso, estruturas, 

locais instituições e autoria às graves violações de direitos humanos.  

A estrutura dos perfis é dividida em oito partes: dados pessoais, biografia, 

considerações sobre o caso anteriores à instituição da CNV, circunstância da morte ou do 

desaparecimento, identificação do local, identificação da autoria, fontes principais da 

investigação, conclusões e recomendações.  

A base das informações partiu, como dito acima, de dados já sistematizados nos 

livros Dossiê Ditadura e Direito à memória e à verdade, especialmente no que se refere 

aos dados pessoais e às circunstâncias da morte e desaparecimento. Estas últimas, segundo 

a CNV, basearam-se também em trabalhos realizados pela Comissão, com destaque a 

                                                 
94 
“Verdade, Memória e Reconciliação, artigo de Pedro Dallari para a Folha de São Paulo.” Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/12/1559918-pedro-dallari-verdade-memoria-e-
reconciliacao.shtml. Acesso em janeiro de 2015. 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/12/1559918-pedro-dallari-verdade-memoria-e-reconciliacao.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/12/1559918-pedro-dallari-verdade-memoria-e-reconciliacao.shtml
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documentos localizados95, depoimentos de testemunhas e de agentes da repressão, perícias 

e diligências.  

A maioria dos casos de mortes e desaparecidos, entretanto, não foi desvendada e, 

segundo a CNV, a recusa de informações por órgãos das Forças Armadas, e a não 

disponibilização de acervos do CIE, CISA e Cenimar dificultaram ou impossibilitaram tais 

resoluções. Desta forma, segundo a CNV: 

Para a produção do presente volume, a CNV buscou consultar grande 
parte dos acervos disponíveis, ouvir ex-presos, sobreviventes de tortura, 
familiares e agentes da repressão, mas mesmo com o esforço dispensado 
durante os trabalhos não foi possível desvendar a maior parte dos casos 
de mortes e desaparecimento ocorridos durante os anos de 1964 a 1988. 
As lacunas dessa história de execuções, tortura e ocultação de cadáveres 
de opositores políticos à ditadura militar poderiam ser melhor elucidadas 
hoje caso as Forças Armadas tivessem disponibilizado à CNV os acervos 
do CIE, CISA e Cenimar, produzidos durante a ditadura, e se, igualmente, 
tivessem sido prestadas todas as informações requeridas, conforme 
relatado no capítulo 2 do volume 1 do Relatório da CNV. As autoridades 
militares optaram por manter o padrão de resposta negativa ou 
insuficiente vigente há cinquenta anos, impedindo assim que sejam 
conhecidas circunstâncias e autores de graves violações de direitos 
humanos ocorridas durante a ditadura militar. 

 

2. DIVULGAÇÃO E REPERCUSSÃO DO RELATÓRIO FINAL DA CNV 

2.1 Eventos de Apresentação do Relatório Final  

O primeiro evento de apresentação e divulgação do relatório final da CNV 

aconteceu no dia 10 de dezembro de 2014, dia Mundial dos Direitos Humanos, em uma 

audiência fechada à sociedade civil, no Palácio do Planalto, onde os seis conselheiros 

integrantes da Comissão entregaram o documento à presidenta de república Dilma 

Rousseff. Esta audiência foi transmitida ao vivo pelo canal da CNV na internet. Em 

seguida, o relatório foi entregue aos presidentes do Senado Federal, da Câmara dos 

Deputados e do Supremo Tribunal Federal.  

No mesmo dia, no auditório do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil, em Brasília, a Comissão Nacional da Verdade apresentou o relatório final à 

sociedade brasileira, representada pelas entidades de “maior expressão”, de acordo com o 

site da CNV e com convite enviado aos convidados.96 

                                                 
95 De acordo com a CNV, foram realizadas pesquisas no Arquivo Nacional, no Arquivo Público do Estado do 
Rio de Janeiro, do Brasil Nunca Mais Digital, no arquivo de familiares, sediado em São Paulo e em outros 
arquivos de interesse, como se vê no relatório final. 
96 O relato deste evento, acompanhado pelo ISER, pode ser visto na seção 2.4 deste relatório. 
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A Ordem dos Advogados do Brasil também convidou, de acordo com a CNV, 

diversos atores fundamentais para que “o país chegasse a este momento de revelação: 

vítimas da repressão, familiares de mortos e desaparecidos, comissões da verdade 

estaduais, municipais e institucionais, os comitês de memória, verdade e justiça de todo o 

Brasil.” 
97 

No dia 08/10/2014, o ISER enviou questionamentos à CNV, por meio do E-SIC, a 

respeito do evento de apresentação do relatório final, de que forma se organizaria e se o 

evento seria aberto à sociedade civil. Apenas no dia 10/11/2014, depois de um pedido de 

prorrogação no dia 29/10/2014, a Comissão enviou a resposta abaixo, que consideramos 

insuficiente: 

 

Prezado senhores do Instituto de Estudos da Religião, até o fechamento 
do texto do relatório final, a CNV está trabalhando em agenda interna, 
como sistematização de textos, razão pela qual não há previsão de 
eventos externos. A entrega formal do relatório final à Presidente da 
República deverá ocorrer em solenidade no Palácio do Planalto, em data 
a ser definida na primeira quinzena de dezembro, ainda sem confirmação 
quanto ao caráter da cerimônia. Por fim, informamos que, de acordo com 
a Lei nº 12.527/12 e com o Decreto nº 7724/12, há a possibilidade de 
recurso no prazo de 10 (dez) dias, nas formas e condições estabelecidas 
pelos artigos 15 e 21 da Lei e do Decreto, respectivamente. Com 
informações da Casa Civil da Presidência da República. Atenciosamente, 
Serviço de Informações ao Cidadão do Palácio do Planalto, 
www.planalto.gov.br/acessoainformacao. 98 

 

Como ressaltamos acima, quando narramos a participação do ISER no evento de 

apresentação do relatório à sociedade civil, e como citamos em outros relatórios de 

monitoramento do ISER, a divulgação de eventos e audiências públicas da CNV sem um 

prazo mínimo anterior à sua realização dificultou a presença e comparecimento da 

sociedade civil. Em relação ao ISER, especialmente, tivemos ao longo do processo 

dificuldades de acompanhar os eventos que aconteceram fora do Rio de Janeiro, 

exatamente pela falta de um prazo maior na divulgação. Entendemos esta questão como 

uma dificuldade à participação da sociedade civil no processo da CNV, especialmente pelo 

caráter nacional de suas atividades, isto é, cada evento e audiência acontecia em lugares 

                                                 
97 De acordo com notícia publicada no site da CNV. Disponível em: http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-
destaques/569-cnv-entrega-relatorio-final-a-presidenta-e-o-apresenta-a-sociedade-no-dia-10. Acesso em 
janeiro de 2015. 
98 V. Em Anexo resposta da CNV ao ISER, datada de 08/10/2014. 

http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/569-cnv-entrega-relatorio-final-a-presidenta-e-o-apresenta-a-sociedade-no-dia-10
http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/569-cnv-entrega-relatorio-final-a-presidenta-e-o-apresenta-a-sociedade-no-dia-10
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diferentes do Brasil e a presença nestes eventos só seria possível com um prazo mínimo de 

antecedência.  

Por fim, em relação ao caráter do evento de apresentação do relatório final, em que, 

segundo a CNV e a OAB, participaram as entidades da sociedade civil de maior 

“expressão”, reproduzimos a nota da Rede Brasil MVJ, sobre o evento e suas limitações: 

 
Nota Pública sobre a entrega do Relatório Final da CNV 
Brasil, 6 de dezembro de 2014No próximo dia 10 de dezembro de 2014, a 
Comissão Nacional da Verdade entregará à Nação o Relatório Final dos 
trabalhos de investigação sobre a ditadura militar brasileira - 1964 a 
1985. 
Seria de se esperar um grande ato da democracia: público, livre e diante 
dos três poderes da República, num gesto de afirmação da paz e da 
ruptura inequívoca com o passado. 
É de conhecimento público que o relatório está inconcluso e insuficiente 
diante da dimensão do desafio de se revelar toda a verdade, todas as 
vítimas, todas as violações de direitos humanos e todos os crimes de lesa 
humanidade cometidos em nome do Estado. Não obstante, trará verdades 
importantes e revelará ao Brasil e ao mundo uma relação extensa de 
agentes de Estado, em especial pertencentes às Forças Armadas, que 
cometeram os mais bárbaros e hediondos crimes conta a população 
brasileira sob o silêncio conveniente das foras civis que apoiaram o 
golpe, financiaram a ditadura e dela se beneficiaram. 
O relatório final é um documento de Estado, destinado à sociedade 
brasileira e endereçado, do ponto de vista das recomendações que 
compõem o seu último capítulo, ao Chefe do Poder Executivo, ao Chefe 
do Poder Legislativo e ao Chefe do Poder Judiciário, incluindo-se o 
Procurador Geral da República, chefe do Ministério Público Federal. 
Receber ou apropriar-se do relatório não é uma opção: é um dever de 
Estado, uma obrigação com a democracia e um compromisso com o 
futuro. 
Neste sentido, a Rede Brasil – Verdade, Memória e Justiça, ao tomar 
conhecimento de que a entrega do Relatório Final da Comissão Nacional 
da Verdade não será em ato aberto à Nação, com a presença livre da 
sociedade civil e em conjunto com os três poderes da República e, ao 
contrário, será feita em audiência reservada com o Poder Executivo e em 
separado com o Congresso Nacional, vem a público, mais que lamentar, 
alertar para o fato de que passados 50 anos do golpe de 1964, as forças 
reacionárias que o viabilizaram e o sustentaram por 21 anos prosseguem 
subjugando a Nação, revelando que de fato não houve a necessária 
ruptura entre a ditadura e a democracia brasileira. 
Ainda em tempo, a sociedade brasileira espera que neste importante 
momento da história nacional, os Três Poderes da República participem 
do ato de entrega do Relatório Final da Comissão, marcado para o dia 10 
de dezembro próximo, e que ele seja um ato público, aberto a toda a 
sociedade civil e a todas as mídias jornalísticas, numa demonstração 
soberana e inequívoca de que a democracia brasileira não corre riscos de 
retrocesso. 
Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. 
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Rede Brasil – Verdade, Memória e Justiça99 
 

2.2 Repercussão do Relatório Final da CNV 

 Como frisamos na introdução a esta parte do relatório, as notícias que descrevemos 

a seguir fazem parte de um rol não taxativo de informações a respeito da repercussão do 

relatório final da CNV. Trata-se de informações publicadas e noticiadas pelos meios de 

comunicação, notas escritas e divulgadas por movimentos sociais, entidades da sociedade 

civil e de militares e declarações de agentes que consideramos de relevância neste campo. 

Outras notícias certamente foram publicadas, no entanto, com menor repercussão e/ou 

alcance. Portanto, não se esgotam as menções feitas por estes atores a partir das 

informações a seguir. 

 

2.2.1 Nos Meios de Comunicação 

 Antes de ressaltarmos as notícias mais relevantes sobre o relatório final, fazemos 

um parêntese sobre o que consideramos “repercussão nos meios de comunicação”, já que a 

maioria das informações aqui coletadas parte dela. Num primeiro momento, trataremos da 

divulgação dos principais meios de comunicação do Brasil a respeito da apresentação do 

relatório final da CNV. Desta forma, foi feita uma compilação das notícias publicadas nos 

jornais e portais de internet sobre o documento. Num segundo momento, optamos por 

compilar os editoriais destes meios de comunicação a respeito do fim do processo 

institucional da CNV. Essas últimas notícias, portanto, refletem a opinião destes jornais 

sobre a temática da memória, verdade e justiça e, assim, consideramos importante o 

destaque. É o que seguimos a frente. 

O dia 10 de dezembro de 2014, data marcada para a entrega do relatório final da 

CNV, assim como as semanas subsequentes, foi marcado por uma série de debates e 

informações a respeito da cerimônia realizada no Palácio do Planalto com a presidenta da 

república e a finalização do processo da Comissão da Verdade no Brasil. 

Os principais jornais do país noticiaram que a atual presidenta do Brasil, ex-

militante e guerrilheira, participante dos movimentos de resistência ao golpe se emocionou 

ao receber cópia do documento dos conselheiros da CNV: 

 

                                                 
99 V. Em Anexo: Nota Pública da Rede Brasil MVJ sobre a entrega do Relatório Final da CNV. 
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Dilma chora na entrega do relatório final da Comissão Nacional da 
Verdade (Jornal O Gobo, 10/12/2014)100 
A Comissão Nacional da Verdade (CNV) entregou na manhã desta 
quarta-feira à presidente Dilma Rousseff o relatório fruto de dois anos e 
meio de trabalho. A presidente, que foi perseguida e torturada durante a 
ditadura militar, negou que o conhecimento da verdade sobre os fatos do 
período signifique revanchismo ou acerto de contas. A CNV investiga as 
violações de direitos humanos cometidas por agentes do Estado entre 
1946 e 1988, mas o foco do trabalho é a ditadura militar (1964-1985). No 
discurso que fez durante a cerimônia de entrega do relatório no Palácio 
do Planalto, com a presença dos integrantes da comissão e de vários 
ministros, Dilma chorou, momento em que foi bastante aplaudida. 
 
 
Dilma se emociona durante entrega do relatório da Comissão da 
Verdade sobre tortura (Portal R7, 10/12/2014)101 
A presidente Dilma Rousseff recebeu nesta manhã (10) o relatório final 
da CNV (Comissão Nacional da Verdade). Após assinar o documento, 
Dilma fez um discurso emocionado sobre a importância do material e não 
conteve as lágrimas ao falar do período da ditadura militar. 
— Esperamos que o relatório contribua para que fantasmas de um 
passado doloroso e triste não possam mais se proteger na sombra da 
omissão. Durante o discurso, Dilma defendeu que o relatório é 
fundamental para deixar a democracia brasileira ainda mais forte e 
destacou que "quem dá voz à história são homens e mulheres livres, que 
não têm medo de escrevê-la". 

   
Dilma recebe relatório da Comissão da Verdade e chora ao lembrar 
mortos (Folha de SP, 10/12/2014)102 
A presidente Dilma Rousseff se emocionou e chorou durante a cerimônia 
de entrega do relatório final da Comissão Nacional da Verdade  realizada 
na manhã desta quarta-feira (10) no Palácio do Planalto. Em seu discurso, 
ao lembrar das pessoas que morreram durante o regime militar, Dilma 
interrompeu seu discurso e chorou por alguns instantes. Ainda com a voz 
embargada, ela retomou a sua fala. 
Vou repetir o que eu disse quando lançamos a Comissão Nacional da 
Verdade. Disse que o Brasil merecia a verdade, as novas gerações 
mereciam a verdade, e principalmente aqueles que perderam... [chora] 
Que continuam sofrendo como se eles morressem de novo a cada dia", 
disse a presidente, que foi longamente aplaudida neste momento. Dilma 
foi presa e torturada durante a ditadura. 

                                                 
100 “Dilma chora na entrega do relatório final da Comissão Nacional da Verdade”. (Jornal O Gobo, 
10/12/2014). Disponível em: http://oglobo.globo.com/brasil/dilma-chora-na-entrega-do-relatorio-final-da-
comissao-nacional-da-verdade-14788969. Acesso em janeiro de 2015. 
101 “Dilma se emociona durante entrega do relatório final da CNV.” Disponível em: 

http://noticias.r7.com/brasil/dilma-se-emociona-durante-entrega-do-relatorio-da-comissao-da-verdade-sobre-
tortura-10122014. Acesso em janeiro de 2015. 
102 “Dilma chora ao falar sobre ditadura.” Disponível em 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/12/1560238-dilma-chora-ao-falar-sobre-ditadura.shtml. Acesso em 
janeiro de 2015. 

http://oglobo.globo.com/brasil/dilma-chora-na-entrega-do-relatorio-final-da-comissao-nacional-da-verdade-14788969
http://oglobo.globo.com/brasil/dilma-chora-na-entrega-do-relatorio-final-da-comissao-nacional-da-verdade-14788969
http://noticias.r7.com/brasil/dilma-se-emociona-durante-entrega-do-relatorio-da-comissao-da-verdade-sobre-tortura-10122014
http://noticias.r7.com/brasil/dilma-se-emociona-durante-entrega-do-relatorio-da-comissao-da-verdade-sobre-tortura-10122014
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/12/1560238-dilma-chora-ao-falar-sobre-ditadura.shtml
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Após dois anos e sete meses de trabalho, a CNV concluiu o relatório, com 
cerca de 2.000 páginas. O documento foi entregue a Dilma pelo 
coordenador da CNV, Pedro Dallari.103 

 
 

Além das notícias e debates acerca do lançamento do relatório final e de sua 

entrega à presidenta, a responsabilização de ex-militares e agentes públicos que 

participaram de violações aos direitos humanos foi destaque em grande parte dos jornais. A 

listagem de 377 ex-militares e agentes públicos, responsáveis direta e indiretamente por 

torturas, assassinatos e desaparecimentos forçados, foi amplamente divulgada pela 

imprensa: 

Comissão da Verdade responsabiliza 377 por crimes durante a 
ditadura (Portal G1, 10/12/2014) 
O relatório final da Comissão Nacional da Verdade, entregue nesta quarta-
feira (10) à presidente Dilma Rousseff, aponta 377 pessoas como 
responsáveis diretas ou indiretas pela prática de tortura e assassinatos durante 
a ditadura militar, entre 1964 e 1985 (veja lista com 377 nomes). Com 4.328 
páginas, o documento consolida o trabalho da comissão, após dois anos e sete 
meses de audiências públicas, depoimentos de militares e civis e coleta de 
documentos referentes ao regime militar Segundo o documento, a 
identificação da autoria dos crimes foi feita com base em documentos, 
depoimentos de vítimas e testemunhas, inclusive de agentes públicos que 
teriam participado da repressão. A CNV afirma no relatório que, devido à falta 
de documentos, relatos ou testemunhas, há nomes "conhecidos" não incluídos 
na lista porque não foi possível comprovar a participação deles em violações 
de direitos humanos.104 

 

Relatório final da CNV pede que militares torturadores sejam 
desanistiados e punidos (ADUSP, 12/12/2014) 
A Comissão Nacional da Verdade (CNV) divulgou, em 10/12, seu 
relatório final, resultado de dois anos e sete meses de atividade. O 
relatório, que contém mais de 4 mil páginas, foi entregue pela manhã à 
presidente Dilma Rousseff, em cerimônia no Palácio do Planalto. Em 
seguida foi apresentado pela CNV em audiência pública na Ordem dos 
Advogados do Brasil e depois entregue também ao Congresso Nacional e 
ao Supremo Tribunal Federal. 

                                                 
103 Outras matérias neste sentido: “Após 2 anos e 7 meses Dilma recebe relatório final. Disponível em:  

http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2014/12/10/apos-2-anos-e-7-meses-dilma-recebe-
relatorio-final-da-comissao-da-verdade.htm. Acesso em janeiro de 2015.“CNV entrega relatório à Dilma”. 

Disponível em: http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2014/12/cnv-entrega-relatorio-final-a-dilma-
rousseff-3849.html Acesso em janeiro de 2015. “Dilma se emociona ao receber relatório”. Disponível em : 

http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2014-12-10/dilma-rousseff-se-emociona-ao-receber-relatorio-da-
comissao-nacional-da-verdade.html Acesso em janeiro de 2015. “CNV entrega seu relatório final” 

Disponível em: http://www.carosamigos.com.br/index.php/politica-2/4692-comissao-nacional-da-verdade-
entrega-seu-relatorio-final-de-atividades Acesso em janeiro de 2015. 
104 “CNV responsabiliza 377 por crimes na ditadura”. Disponível em: 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/12/comissao-da-verdade-responsabiliza-377-por-crimes-durante-
ditadura.html. Acesso em janeiro de 2015. 

http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2014/12/10/apos-2-anos-e-7-meses-dilma-recebe-relatorio-final-da-comissao-da-verdade.htm
http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2014/12/10/apos-2-anos-e-7-meses-dilma-recebe-relatorio-final-da-comissao-da-verdade.htm
http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2014/12/cnv-entrega-relatorio-final-a-dilma-rousseff-3849.html
http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2014/12/cnv-entrega-relatorio-final-a-dilma-rousseff-3849.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2014-12-10/dilma-rousseff-se-emociona-ao-receber-relatorio-da-comissao-nacional-da-verdade.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2014-12-10/dilma-rousseff-se-emociona-ao-receber-relatorio-da-comissao-nacional-da-verdade.html
http://www.carosamigos.com.br/index.php/politica-2/4692-comissao-nacional-da-verdade-entrega-seu-relatorio-final-de-atividades
http://www.carosamigos.com.br/index.php/politica-2/4692-comissao-nacional-da-verdade-entrega-seu-relatorio-final-de-atividades
http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/12/comissao-da-verdade-responsabiliza-377-por-crimes-durante-ditadura.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/12/comissao-da-verdade-responsabiliza-377-por-crimes-durante-ditadura.html
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Em que pesem as insuficiências institucionais da CNV, relacionadas às 
inconsistências e limitações do projeto de lei que a criou, bem como os 
erros cometidos na condução do trabalho de investigação, o relatório é 
contundente e constitui-se numa referência bem mais avançada do que as 
posições defendidas pelo governo federal no tocante à Ditadura Militar 
(1964-1985). 
O relatório descreve extensamente e analisa as estruturas repressivas, as 
cadeias de comando, os métodos de tortura, os crimes cometidos pelo 
regime militar. Assinala que a tortura e o extermínio foram políticas de 
Estado e que as Forças Armadas precisam assumir, institucionalmente, 
sua responsabilidade nas atrocidades cometidas. Identifica como 
responsáveis diretos ou indiretos por gravíssimos crimes 377 agentes do 
Estado, entre os quais dezenas de oficiais-generais das três Armas, a 
começar pelos ditadores Castello Branco, Costa e Silva, Garrastazu 
Médici, Ernesto Geisel e João Figueiredo.105 

 

Em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado, para discussão 

do relatório final da CNV106, a vice procuradora-geral da República, Ela Wiecko, afirmou 

que além de fato político, o relatório da Comissão da Verdade é um fato jurídico, e que será 

útil na formulação de ações contra os agentes do Estado que praticaram violações de 

direitos humanos: 

 

Vice-procuradora da República diz que relatório da CNV dará 
suporte para ações contra torturadores (Jornal O Globo, 11/12/2014). 
Para nós do Ministério Público o relatório é muito importante porque 
gera consequências jurídicas. Além de um fato político, o relatório é um 
fato jurídico. Se trata de um relatório produzido por um órgão de Estado, 
com o rigor metodológico e que foi baseado em fatos comprovados e 
numa cadeia de elementos probatórios que permitiram conclusões — 
disse Ela Wiecko, que, na sequência falou da possibilidade que o texto 
abre para novas ações contra torturadores.107 
 

 
Wiecko afirmou, ainda, que as conclusões do relatório final são muito importantes 

para o Ministério Público, pois tanto a comprovação de violações sistemáticas de direitos 

                                                 
105 “CNV pede que militares torturadores sejam desanistiados”. Disponível em: 

http://www.adusp.org.br/index.php/ditadura-militar/2203-relatorio-final-da-cnv-pede-que-militares-
torturadores-sejam-desanistiados-e-punidos. Acesso em janeiro de 2015. 
106 O ISER participou deste evento, que foi narrado na seção 2.4 deste relatório. 
107 “CNV dará suporte para ações contra torturadores.” Disponível em: 

em http://oglobo.globo.com/brasil/vice-procuradora-da-republica-diz-que-relatorio-da-cnv-dara-suporte-para-
acoes-contra-torturadores-14806902#ixzz3PTkFddOp. Acesso em janeiro de 2015. “Relatório da CNV é fato 

jurídico”. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/12/1560886-relatorio-da-comissao-da-
verdade-e-fato-juridico-diz-ministerio-publico.shtml. Acesso em janeiro de 2015. Outras notícias neste 
sentido: “CNV pede revogação parcial da Lei de Anistia”, disponível em: 

http://oglobo.globo.com/brasil/comissao-da-verdade-pede-revogacao-parcial-da-lei-da-anistia-responsabiliza-
ex-presidentes-14788798. Acesso em janeiro de 2015. 
 

http://www.adusp.org.br/index.php/ditadura-militar/2203-relatorio-final-da-cnv-pede-que-militares-torturadores-sejam-desanistiados-e-punidos
http://www.adusp.org.br/index.php/ditadura-militar/2203-relatorio-final-da-cnv-pede-que-militares-torturadores-sejam-desanistiados-e-punidos
http://oglobo.globo.com/brasil/vice-procuradora-da-republica-diz-que-relatorio-da-cnv-dara-suporte-para-acoes-contra-torturadores-14806902#ixzz3PTkFddOp
http://oglobo.globo.com/brasil/vice-procuradora-da-republica-diz-que-relatorio-da-cnv-dara-suporte-para-acoes-contra-torturadores-14806902#ixzz3PTkFddOp
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/12/1560886-relatorio-da-comissao-da-verdade-e-fato-juridico-diz-ministerio-publico.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/12/1560886-relatorio-da-comissao-da-verdade-e-fato-juridico-diz-ministerio-publico.shtml
http://oglobo.globo.com/brasil/comissao-da-verdade-pede-revogacao-parcial-da-lei-da-anistia-responsabiliza-ex-presidentes-14788798
http://oglobo.globo.com/brasil/comissao-da-verdade-pede-revogacao-parcial-da-lei-da-anistia-responsabiliza-ex-presidentes-14788798
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humanos, quanto a caracterização da ocorrência de crimes contra a humanidade dão 

suporte (jurídico e técnico) para abertura de ações penais contra os autores e agentes de 

Estado. A base fática do relatório foi citada como uma importante declaração do Estado de 

que estes crimes ocorreram, dando maior largueza para a atuação do Ministério Público, 

tanto nas ações penais, quanto na atuação junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), na 

argüição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), que pede a revisão da Lei 

de Anistia. 

Sobre este último tema, diversos foram os veículos de comunicação que se 

colocaram contra a revisão da lei de 1979, a partir do que foi pedido pela Comissão em seu 

relatório final.  

 Como exemplo, citamos o editorial da Folha de SP: “Página Virada”. Neste 

editorial, de 12/12/2014, o jornal indicou a pouca novidade no relatório final da CNV e a 

decisão controvertida, tomada logo após a instalação da Comissão pelo governo, de não 

investigar violações que não tenham sido causadas pelo Estado.  

 Colocando-se contra a revisão da Lei de Anistia, o editorial declarou que a Anistia 

Irrestrita, concedida no Brasil em 1979 é “um dos pilares sobre os quais se apoia a 

democracia brasileira”, por mais que seus efeitos “sejam repugnantes do ponto de vista 

humanitário”: 

 

Editorial: Página Virada (Folha de SP, 12/12/2014) 
A anistia irrestrita, concedida pela ditadura brasileira nos seus estertores, 
em 1979, foi o passo decisivo para a superação pacífica dessa crônica 
nefanda. Foi incorporada pela emenda constitucional que convocou, em 
1985 –já após o restabelecimento democrático–, o Congresso constituinte 
que produziu a Carta em vigor desde 1988. E foi reiterada pelo Supremo 
Tribunal Federal em 2010. 
Por mais que seus efeitos possam ser repugnantes do ângulo humanitário, 
sobretudo para os atingidos pela violência ditatorial, a anistia irrestrita é 
um dos pilares sobre os quais se apoia a democracia brasileira. Foi sua 
aceitação pelo conjunto das forças políticas que rompeu o ciclo de 
retaliações iniciado em 64. Não é sensato nem desejável que 
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, determinando que a 
tortura é crime imprescritível, possam sobrepor-se à soberania jurídica 
nacional quando se trata das próprias fundações do Estado de Direito 
entre nós. A anistia deve ser preservada. O passado precisa ser conhecido 
e debatido. Para superá-lo de vez, falta às Forças Armadas divulgar os 
documentos retidos e reconhecer os abusos praticados. 108 

                                                 
108 Editorial: Página Virada (Folha de SP, 12/12/2014. Disponível em 
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/12/1561252-editorial-pagina-virada.shtml. Acesso em janeiro de 
2015. 
 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/12/1561252-editorial-pagina-virada.shtml
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 No mesmo sentido, o jornal “O Globo” publicou editorial em que, apesar de 

considerar o valor incontestável da CNV, que “rasgou o incômodo véu que procurava 

manter encobertos episódios obscuros da ditadura militar”, descreve como um equívoco a 

revisão da Lei de Anistia, afirmando ser um “despropósito em relação ao qual a 

unanimidade passa ao largo, mas ainda assim a CNV o consignou no relatório”. O editorial 

afirma, ainda, que a anistia no Brasil foi desenhada entre militares e “representantes da 

oposição”, consolidando um “projeto que apostou na conciliação, e não no confronto, 

muito menos na violência ou em radicalismos revanchistas.” Como se vê: 

 

Ampla e irrestrita (Editorial O Globo, 15/12/2014) 
Atacada por grupos radicalizados no propósito de impor a limitação do 
seu alcance, a Lei da Anistia foi em sua totalidade referendada pelo 
Supremo Tribunal Federal. De forma oportunista, esses setores ainda 
tentam puxar para seus argumentos a suposta prevalência de tratados 
internacionais que condenam crimes como a tortura. Mas, como lembra o 
ministro do STF Marco Aurélio, eles não se sobrepõem à Constituição do 
país. 
A proposta de uma revisão da anistia, se pudesse ser lavada a sério, para 
um acerto de contas com o passado, embutiria também a punição, a 
posteriori, de militantes da esquerda envolvidos no assassinato de agentes 
públicos. Mas, por conveniência, o que o relatório final da CV propõe é 
uma aplicação unilateral da lei. Ou seja, pune-se apenas um lado da 
“guerra suja”. De qualquer modo, a presidente Dilma teve uma reação 
positiva ao receber o documento, quando desoxigenou a ideia de o 
relatório dar margem a revanchismos. É o que se espera.109 

 
Por fim, diversos veículos criticaram os editoriais do jornais e lembraram a estreita 

relação dos meios de comunicação e a ditadura militar no Brasil, como tratamos acima, 

contextualizando as críticas e posições dos editoriais com o papel tradicionalmente 

ocupado por grandes empresas brasileiras de comunicação. Neste sentido, destacamos as 

notícias abaixo: 

 

Folha, que apoiou golpe, é contra rever Lei de Anistia (Brasil 247, 
21/01/2014). 
Em editorial publicado nesta sexta-feira, o jornal comandado por Otávio 
Frias Filho se posiciona contra a revisão da Lei da Anistia, de 1979; "por 

                                                 
109 

“Ampla e Irrestrita”. Disponível em: http://noblat.oglobo.globo.com/editoriais/noticia/2014/12/ampla-e-
irrestrita.html.  Acesso em janeiro de 2015. Outras notícias neste sentido: “CNV extrapola ao pedir revisão da 
lei de anistia”. Disponível em: http://oglobo.globo.com/opiniao/comissao-extrapola-ao-pedir-limitacao-da-
lei-da-anistia-14796948. Acesso em janeiro de 2015. “ ma visão unilateral da lei de anistia”. Disponível em: 
http://oglobo.globo.com/opiniao/uma-visao-unilateral-da-lei-da-anistia-14712068. Acesso em janeiro de 
2015. 

http://noblat.oglobo.globo.com/editoriais/noticia/2014/12/ampla-e-irrestrita.html
http://noblat.oglobo.globo.com/editoriais/noticia/2014/12/ampla-e-irrestrita.html
http://oglobo.globo.com/opiniao/comissao-extrapola-ao-pedir-limitacao-da-lei-da-anistia-14796948
http://oglobo.globo.com/opiniao/comissao-extrapola-ao-pedir-limitacao-da-lei-da-anistia-14796948
http://oglobo.globo.com/opiniao/uma-visao-unilateral-da-lei-da-anistia-14712068
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mais que seus efeitos possam ser repugnantes do ângulo humanitário, 
sobretudo para os atingidos pela violência ditatorial, a anistia irrestrita é 
um dos pilares sobre os quais se apoia a democracia brasileira", diz o 
texto; ontem, a Folha, citada no relatório da Comissão Nacional da 
Verdade, admitiu ter apoiado o golpe de 1964; "Em 1964 a Folha apoiou 
o golpe, como quase toda a grande imprensa", disse o jornal, que 
emprestava carros para que presos políticos fossem levados ao DOI-
Codi.110 
 
Jornal “O Globo” se posiciona contra a revisão da Lei de Anistia 
(Revista Fórum, 15/12/2014). 
Após os elogios, o texto critica a sugestão do relatório final de revisar a 
Lei da Anistia, (...), diz que a proposta não pode ser levada a sério e que 
busca apenas punir um lado da história. O posicionamento d’O Globo é 
reafirmado 50 anos depois da publicação do editorial “Ressurge a 

democracia”, em que defendeu o golpe militar. Com a atitude de agora, o 

jornal pode contribuir para que os torturadores da ditadura fiquem 
impunes para sempre.111

  
2.2.2 Nos Movimentos Sociais e Organizações da Sociedade Civil 

Entre os movimentos sociais e organizações da sociedade civil havia grandes 

expectativas a respeito do relatório final da CNV. Tanto em relação ao seu conteúdo (de 

que maneira os temas seriam debatidos e se determinados assuntos ganhariam a relevância 

pertinente), quanto em relação ao evento de lançamento, em que se esperou uma ampla 

participação de organizações de direitos humanos, coletivos de MVJ e da sociedade civil 

em geral.   

Embora o relatório seja extenso e os movimentos e organizações ainda estejam 

discutindo institucionalmente, as primeiras impressões já permitem reflexões acerca da 

repercussão da finalização do processo da CNV e da estrutura do relatório final. 

A Anistia Internacional emitiu nota considerando a apresentação do relatório final 

da Comissão como um “momento histórico”, e que o documento é um passo importante 

para que o Brasil obtenha justiça para os crimes cometidos por agentes públicos durante a 

ditadura militar. A nota considerou, ainda, que a comprovação do caráter generalizado de 

violações de direitos humanos no regime instaurado em 1964 abre portas para que a Lei de 

                                                 
110 “Folha, que apoiou golpe, é contra rever Lei de Anistia”. (Brasil 247, 21/01/2014). Disponível em: 

https://www.brasil247.com/pt/247/midiatech/163458/Folha-que-apoiou-golpe-%C3%A9-contra-rever-lei-de-
anistia.htm. Acesso em janeiro de 2015. 
 
111 O Globo se posiciona contra a Lei de Anistia”. Disponível em: 

http://www.revistaforum.com.br/blog/2014/12/jornal-o-globo-se-posiciona-contra-revisao-da-lei-da-anistia/. 
Acesso em janeiro de 2015. 

https://www.brasil247.com/pt/247/midiatech/163458/Folha-que-apoiou-golpe-é-contra-rever-lei-de-anistia.htm
https://www.brasil247.com/pt/247/midiatech/163458/Folha-que-apoiou-golpe-é-contra-rever-lei-de-anistia.htm
http://www.revistaforum.com.br/blog/2014/12/jornal-o-globo-se-posiciona-contra-revisao-da-lei-da-anistia/
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Anistia não seja um obstáculo para a punição dos responsáveis. Chamou atenção para o 

trabalho da comissão acerca dos povos indígenas e trabalhadores rurais, considerando a 

necessidade de aprofundamento sobre o alcance das violações ocorridas contra os grupos 

mais vulneráveis e destacou a importância de vincular a impunidade do passado às graves 

violações de direitos humanos do presente: 

 

Nota Pública: Relatório final da Comissão Nacional da Verdade dá 
passo importante para garantir o direito à memória, à verdade e à 
justiça (Anistia Internacional, 10/12/2014) 
Ao vincular a impunidade do passado às graves violações de direitos 
humanos que persistem até hoje, em especial na área da segurança 
pública, o relatório final da Comissão Nacional da Verdade mostra de 
forma clara como o ciclo de violência é alimentado pela falta de justiça. 
(...) 
O relatório final da Comissão Nacional da Verdade também contempla 
uma importante dimensão do processo de justiça de transição e efetivação 
do direito à memória e à verdade ao recomendar a revisão dos currículos 
escolares civis e militares para incorporar a valorização dos ideais 
democráticos e o repúdio às atrocidades do regime autoritário, e 
promover políticas de memória, como construção de museus e abertura 
de arquivos, para melhorar o conhecimento da sociedade brasileira a 
respeito da ditadura. Tais iniciativas educacionais são fundamentais para 
o fortalecimento do Estado de Direito no Brasil e para reforçar o clamor 
do país de que a resposta ao regime autoritário e às violações em massa 
de direitos humanos só pode ser uma: Nunca Mais.112 

 

 No mesmo sentido, considerando a importância histórica do momento, a Conectas 

Direitos Humanos publicou em seu site matéria sobre o fim da CNV e a publicação de seu 

relatório final, como o “mais importante documento já produzido no Brasil sobre violações 

de direitos humanos sobre a ditadura militar”, que pode “abrir caminho para enfrentar 

violações de direitos humanos do presente”. Dando destaque à continuidade de 

arbitrariedades do Estado nos dias atuais, a matéria do Conectas frisou a importância das 

recomendações da Comissão relacionadas às mudanças institucionais, que podem 

fortalecer o respeito aos direitos humanos, como a criação de mecanismos estaduais de 

prevenção e combate à tortura e da aprovação de audiências de custódia.  

 

 

 

                                                 
112 Nota pública da Anistia Internacional sobre o final da CNV. Disponível em:  
https://anistia.org.br/noticias/nota-publica-relatorio-final-da-comissao-nacional-da-verdade-da-passo-
importante-para-garantir-o-direito-memoria-verdade-e-justica/. Acesso em janeiro de 2015. 

https://anistia.org.br/noticias/nota-publica-relatorio-final-da-comissao-nacional-da-verdade-da-passo-importante-para-garantir-o-direito-memoria-verdade-e-justica/
https://anistia.org.br/noticias/nota-publica-relatorio-final-da-comissao-nacional-da-verdade-da-passo-importante-para-garantir-o-direito-memoria-verdade-e-justica/
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Um passo histórico: relatório final da CNV pode abrir o caminho 
para  enfrentar violações de direitos humanos do presente 
O relatório atesta o caráter “generalizado e sistemático” das graves 

violações aos direitos humanos cometidas durante a ditadura por agentes 
do Estado Brasileiro e constata que o cenário investigado pelos 
comissionados “persiste nos dias atuais”. “Embora não ocorra mais em 

um contexto de repressão política – como ocorreu na ditadura militar —, 
a prática de detenções ilegais e arbitrárias, tortura, execuções, 
desaparecimentos forçados e mesmo ocultação de cadáveres não é 
estranha à realidade brasileira contemporânea”, atestam as conclusões. 

“Apesar de todos os entraves impostos à CNV, a começar pela falta de 
cooperação das Forças Armadas, não podemos diminuir o valor histórico, 
político e simbólico desse relatório, especialmente por trazer à luz os 
desafios que a democracia herdou do regime ditatorial – entre eles, a 
persistência da tortura e da violência policial”, afirma Rafael Custódio, 

coordenador do Programa de Justiça da Conectas. 

 
O relatório da CNV também repercutiu entre o Conselho Nacional de Igrejas 

Cristãs do Brasil (CONIC), que publicou matéria ressaltando a importância do momento e 

da publicação não só do documento, mas também dos oito relatórios preliminares de 

pesquisa divulgados anteriormente pela Comissão.113 O CONIC ressaltou a importância de 

o relatório final evitar as abordagens de caráter analítico, dando prioridade ao enfoque 

calcado na descrição dos fatos ocorridos no período investigado, tendo em vista a extrema 

intensidade do contexto de violações. Ressaltou, ainda, que o relatório não representa o 

começo ou fim das investigações destes temas pela sociedade, e lembrou o trabalho 

realizado pela Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, pela Comissão de Anistia e 

por entidades da sociedade, sobreviventes, familiares de mortos e desaparecidos, órgãos 

públicos internacionais, organismos internacionais, e comissões da verdade estaduais, 

municipais e setoriais. A importância da continuidade das investigações e divulgação de 

seus resultados para a sociedade brasileira também foi ressaltada pelo Conselho:  

 

CNV entrega relatório a Dilma (CONIC, 10/12/2014) 
Essa publicidade dos trabalhos da CNV contribuiu para melhor 
conhecimento da ditadura militar, cujo cinquentenário, em março deste 
ano, por força dessa compreensão, não foi alvo de comemoração por 
qualquer segmento de expressão social.(...) A emergência da verdade 
histórica é condição essencial para a promoção da reconciliação nacional, 
terceira finalidade definida legalmente para a CNV. (...) O trabalho 
conduzido permitiu à Comissão Nacional da Verdade concluir que as 
graves violações de direitos humanos ocorridas no período investigado, 
especialmente nos 21 anos da ditadura instaurada em 1964, foram 

                                                 
113 O IV Relatório de Monitoramento do ISER tratou dos relatórios preliminares de pesquisa da CNV. 
Consulte em http://www.iser.org.br/website/relatorios-do-monitoramento-da-comissao-nacional-da-verdade/. 
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resultado de uma ação generalizada e sistemática do Estado, 
configurando crimes contra a humanidade. (…) Nessa conduta estatal, o 
protagonismo foi das Forças Armadas. Seu exercício envolveu cadeias de 
comando originadas nos gabinetes dos presidentes e ministros militares, 
como está fartamente demonstrado no relatório.(...) Trata-se de gesto que 
abrirá caminho para a superação definitiva do passado, consolidando em 
base permanente o compromisso dos militares com o Estado democrático 
de Direito e reconciliando-os plenamente com a sociedade brasileira. (...) 
Essas foram as diretrizes que guiaram o trabalho da Comissão Nacional 
da Verdade e a elaboração do relatório a que hoje se dá conhecimento. 
Ele é oferecido ao país com a convicção de que os fatos nele descritos 
não se repetirão nunca mais.114 
  

A criação de um órgão público que dê seguimento às ações e recomendações da 

CNV foi concebida pelo Conselho de Igrejas como uma plataforma de apoio ao trabalho 

que deve ser executado no futuro e lembrou, de modo a esclarecer, por exemplo, as vítimas 

entre as populações camponesas e indígenas, pois certamente o rol de vítimas do terceiro 

volume do relatório não é definitivo.  

Sobre as violações cometidas contra estas populações, especialmente contra as 

populações indígenas, Sônia Guajajara, da coordenação da Articulação dos Povos 

Indígenas do Brasil, ressaltou a importância da instalação de uma Comissão da Verdade 

Indígena no país, pois, na opinião da representante, as recomendações dos povos indígenas 

estão diluídas no relatório. Guajajara criticou o fato do texto não considerar a violência que 

houve contra os povos indígenas, concentrando-se nas vítimas consideradas “militantes 

políticas”. Em suas palavras, no 13º Fórum Legislativo Nacional de Direitos Humanos 

realizado no Congresso Nacional em 11/12/2014: 

 
Acaba que a CNV não está considerando os povos indígenas no relatório 
porque diz que não lutaram contra a ditadura. Nós queremos que 
reconheçam também toda a violação e o genocídio sofrido no período da 
ditadura porque foi uma violência cometida nesse período. Foi 
exatamente neste período que houve o maior roubo de terras indígenas no 
Brasil, o que intensificou o conflito pela demarcação de terras.115 

Outras críticas estiveram presentes entre os movimentos sociais inseridos no campo 

da Memória, Verdade e Justiça, como o “Grupo Tortura Nunca Mais” do Rio de Janeiro, 

que considerou o relatório final “superficial”, ressaltando, principalmente, a influência 

política de setores do governo federal nos rumos do trabalho da CNV. Para Cecília 

                                                 
114 CONIC sobre a CNV. Disponível em: http://www.conic.org.br/cms/noticias/971-comissao-verdade. 
Acesso em janeiro de 2015. 
115 Movimentos Sociais debatem relatório da CNV”. Disponível em: http://www.abi.org.br/congresso-
nacional-e-movimentos-sociais-debatem-relatorio-final-da-cnv/. Acesso em janeiro de 2015. 

http://www.conic.org.br/cms/noticias/971-comissao-verdade
http://www.abi.org.br/congresso-nacional-e-movimentos-sociais-debatem-relatorio-final-da-cnv/
http://www.abi.org.br/congresso-nacional-e-movimentos-sociais-debatem-relatorio-final-da-cnv/
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Coimbra, representante do grupo, as investigações da Comissão pouco avançaram ao longo 

dos dois anos e sete meses de trabalho: 

Fundadora do Tortura Nunca Mais considera frustrante relatório da 
CNV (Folha de SP, 10/12/2014) 
Falar em 'violações de direitos humanos' é uma balela. O que houve foi 
tortura institucionalizada pelo Estado brasileiro. A comissão substituiu 
'tortura' por 'violação de direitos humanos'. Foi uma forma de amenizar as 
acusações aos militares", disse Cecília, que lamentou o teor do relatório 
final. (...) Me sinto muito frustrada, revoltada, indignada. (...) É 
importante responsabilizar, sim. Só que mais importante seria saber: onde 
aconteceu e como aconteceu? Essas perguntas não foram respondidas. 
Também não sabemos o que aconteceu com os desaparecidos. Esta 
história está sendo contada de acordo com os interesses das forças que 
estão no poder.116 

 

2.2.3 Nas Forças Armadas 

Devido ao histórico de não colaboração das Forças Armadas brasileiras com o 

processo de investigação da Comissão Nacional da Verdade e às constantes declarações117 

de seus membros contra a criação da CNV, já era esperada por grupos e instituições que 

militam e atuam no campo MVJ a repercussão negativa entre grupos de militares. 

Até pouco tempo antes do lançamento do relatório final, os Clubes Militares, que 

representam os militares da reserva, tentaram impedir sua publicação na justiça, 

argumentando que a “verdade histórica” poderia ser prejudicada pelo documento, que 

investiga somente abusos cometidos por agentes do Estado, sem se preocupar com os 

crimes cometidos por militantes contrários ao regime. Segundo Frederico Soriano Dobbin, 

presidente do Clube Naval, em matéria publicada pelo Correio da Amazônia em 

09/10/2014: “as famílias dos 124 brasileiros mortos por essas ações merecem que a historia 

de seus filhos e parentes sejam contatadas também. Só assim a nação estaria pacificada. A 

dor de uma mãe que perde seu filho para a tortura ou para o terror é exatamente igual.”  

Diz ainda que: 

 

                                                 
116 “Fundadora do Tortura Nunca Mais considera frustrante relatório da CNV”,  (Folha de SP, 10/12/2014). 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/12/1560330-fundadora-do-tortura-nunca-mais-
considera-frustrante-relatorio-da-cnv.shtml. Acesso em janeiro de 2015. 
117 “Enzo Peri boicota a Comissão”, disponível em: http://www.cartacapital.com.br/revista/817/enzo-peri-
boicota-984.html. Acesso em janeiro de 2015. “Exército reage às criticas e diz que pedidos da CNV são 
atendidos dentro da legalidade.”http://oglobo.globo.com/brasil/exercito-reage-criticas-diz-que-pedidos-da-
comissao-da-verdade-sao-atendidos-dentro-da-legalidade-13803016. Acesso em janeiro de 2015. 

http://www.cartacapital.com.br/revista/817/enzo-peri-boicota-984.html
http://www.cartacapital.com.br/revista/817/enzo-peri-boicota-984.html
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Assim como os excessos eventualmente praticados por agentes do 
Estado, não se podem varrer para baixo do tapete crimes de morte, 
sequestros, justiçamentos (julgamentos e execuções cometidos por 
guerilheiros contra os próprios colegas) praticados por aqueles que se 
confrontavam com forças do governo.118 
 

Com o lançamento do relatório final, diversas foram as declarações e notas 

contrárias ao processo político e institucional da CNV, com visões revisionistas e 

negacionistas que focam na responsabilização de “terroristas”. Em nota, o Clube Militar, 

considerou o relatório da Comissão  

"uma coleção de meias verdades, calúnias e mentiras inteiras, embaladas com pedaços 

de verdade", além de se configurar como “uma peça requentada”, que “confirma bandeiras 

preexistentes na esquerda brasileira”.  Abaixo, reproduzimos a nota veiculada:  

 

Nota do Clube Militar sobre a CNV: Relatório Requentado 
(10/12/2014) 
A espúria Comissão Nacional da Verdade emitiu, finalmente, seu relatório. 
Tratando-se de entidade que alterou a seu bel-prazer sua missão, o objeto da 
lei e o prazo em que ocorreram os fatos a investigar, tudo através de decisões 
internas, legislando em causa própria sem que os poderes desrespeitados 
reagissem, perdeu, na origem, a imparcialidade que devia orientar seus 
trabalhos e, consequentemente, sua credibilidade. 
A finalidade da CNV, desde sua concepção, sempre foi uma só: alterar a Lei 
de Anistia parcialmente, de maneira que os agentes do Estado, que 
combateram e venceram as tentativas comunistas de tomada do poder no 
Brasil, não sejam protegidos pela dita Lei. Quanto aos angelicais terroristas, 
merecem toda a proteção e indenizações criadas ou a criar. 
O relatório só poderia ser uma coleção de meias verdades, calúnias e mentiras 
inteiras, embaladas com pedaços de verdade cuja divulgação confirme a 
orientação socialista dos comissários. 
Das suas 29 recomendações, várias miram diretamente as Forças Armadas, 
como agentes do Estado. Nenhuma faz referência à ação dos terroristas, 
guerrilheiros, sequestradores e assassinos esquerdistas que tentavam tomar o 
poder à força e estabelecer no País um governo totalitário comunista de 
modelo soviético, chinês ou cubano. (...) 
Três volumes e mais de duas mil páginas: um relatório que não apresenta 
grandes novidades e, em suas recomendações, insiste na adoção de medidas 
que implicam a retroação de leis para prejudicar o pretenso réu, a 
subordinação do ordenamento jurídico nacional às decisões de agências 
internacionais, e a absurda sugestão de que aos acusados não sejam aplicados 
a Lei da Anistia ou quaisquer outras disposições constitucionais ou legais que 
possam beneficiá-los. 
Que espécie de proposta é essa, que nega o amparo da lei ao acusado, 
transformando-o em cidadão de segunda classe, ou selecionando a priori quais 
as leis que o mesmo pode invocar em sua defesa? 

                                                 
118 

“Ex-militares tentam barrar relatório da CNV”, disponível em: http://www.correiodaamazonia.com.br/ex-
militares-tentam-barrar-na-justica-relatorio-da-comissao-da-verdade/. Acesso em janeiro de 2015. 

http://www.correiodaamazonia.com.br/ex-militares-tentam-barrar-na-justica-relatorio-da-comissao-da-verdade/
http://www.correiodaamazonia.com.br/ex-militares-tentam-barrar-na-justica-relatorio-da-comissao-da-verdade/
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O ódio e o desejo de vingança são tão grandes que um absurdo desses é 
assinado por advogados, juristas e professores universitários. Tudo em nome 
da causa socialista. 
É peça requentada porque só confirma bandeiras preexistentes na esquerda 
brasileira. 
O relatório é tão risível e parcial quanto a CNV. 
Gen Gilberto Rodrigues Pimentel – Presidente do Clube Militar119 

 

No mesmo sentido, o Clube Naval divulgou nota de repúdio ao relatório final da 

CNV, classificando-o como “uma montanha de levianas generalidades e de inconsistentes 

tentativas de enxovalhar biografias de ilustres brasileiros, uma grande parte já falecida, 

sem possibilidade de se defender”. O texto foi assinado pelo vice-almirante fuzileiro naval 

Paulo Frederico Soriano Dobbin, citado acima:   

 

Nota de Repúdio do Clube Naval ao Relatório Final da CNV 
(10/12/2014) 
Com a devida vênia a Homero, mas, ao final de tudo, a montanha pariu... 
outra montanha. 
Como se esperava, o relatório de uns poucos escribas, muito bem 
remunerados pelo poder público e a serviço de anacrônicas ideologias, 
trouxe à luz uma montanha de iniquidade, ao enxergar com olhar vesgo 
apenas um lado da história. 
Montanha também de levianas generalidades e de inconsistentes 
tentativas de enxovalhar biografias de ilustres brasileiros, uma grande 
parte já falecida, sem possibilidades de se defender. Uma montanha de 
lágrimas palacianas que bem poderiam se juntar às lágrimas de centenas 
de mães, esposas e filhas que conheceram o sofrimento causado pelo 
terror. Mas que sempre choraram sem holofotes, silenciosas. 
E sem merecer, ao menos, reconfortantes indenizações do Erário. 
Montanha de triste e escarnecedora ironia, ao se falar de reconciliação 
nacional depois de tantas exibições públicas de provocações às Forças 
Armadas e de covarde revanchismo que somente se justificam no 
pensamento político oficial. 
Por tudo isso e por entender o relatório da Comissão Nacional da Verdade 
como ilegal, parcial e divorciado da realidade, o Clube Naval repele com 
total veemência a referência, como criminosos, a consagrados chefes 
navais, homens de conduta ilibada, verazes e líderes exemplares, que 
sempre nos ofereceram sólidos exemplos de profissionalismo e probidade 
no trato da coisa pública, qualidade tão carente nas elites nacionais de 
hoje. Jamais tiveram suas contas rejeitadas. 
Entre todos os citados, é imperioso destacar, como desagravo a tão 
ignominiosa menção, os Almirantes Álvaro Rezende Rocha, Maximiano 
Eduardo da Silva Fonseca e Alfredo Karam, ex-presidentes do nosso 
clube e a quem tributamos todo o reconhecimento de honrados cidadãos 

                                                 
119 “Relatório é absurdo em nome da causa socialista.”, disponível 

em:http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/12/relatorio-e-absurdo-em-nome-da-causa-socialista-diz-clube-
militar.html. Acesso em janeiro de 2015. 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/12/relatorio-e-absurdo-em-nome-da-causa-socialista-diz-clube-militar.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/12/relatorio-e-absurdo-em-nome-da-causa-socialista-diz-clube-militar.html
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homens de bem que conduziram os nossos destinos com inegável 
competência. 
Por fim, o Clube Naval se solidariza com os que injustamente se 
encontram nominados nesse relatório, colocando sua assessoria jurídica 
ao dispor de todos. 

 
O primeiro general da ativa, Sérgio Etchegoyen, chefe do Departamento Geral do 

Pessoal, assinou nota em conjunto com sua família manifestando-se contrariamente ao 

relatório divulgado pela Comissão. O pai de Etchegoyen foi citado na lista que contém o 

nome de 376 agentes do Estado responsáveis direta e indiretamente por violações de 

direitos humanos no período da ditadura militar. De acordo com a nota divulgada pelo 

Jornal Estadão120
, a família afirma que as informações são “levianas”, pois apresentam o 

nome de Leo Guedes Etchegoyen “acompanhado de apenas três das muitas funções que 

desempenhou a serviço do Brasil, sem qualquer vinculação a fatos ou vítimas, os 

integrantes da CNV deixaram clara a natureza leviana de suas investigações e explicitaram 

o propósito de seu trabalho, qual seja o de puramente denegrir”. Ainda, de acordo com o 

jornal, esta foi a primeira manifestação feita por um general da ativa, integrante do Alto 

Comando do Exército contra o relatório da CNV.  

 Após a publicação da família Etchegoyen, a CNV divulgou nota sobre o 

questionamento a respeito da lista de autorias, elencando os fatos que considera suficientes 

para a inclusão de Leo G. Etchegoyen no rol de autores de graves violações de direitos 

humanos. De acordo com o texto, a assessoria de comunicação da Comissão esclarece a 

inclusão pelos seguintes fatos:  

 
Nota da assessoria da CNV sobre questionamento a respeito da lista 
de autorias 
Após o golpe de 1964, Leo Guedes Etchegoyen assumiu a chefia da 
Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, período no qual recebeu 
Daniel Anthony Mitrione, notório especialista norte-americano em 
métodos de tortura contra presos políticos, para ministrar curso à Guarda 
Civil do Estado, realizado no período de 19 a 26 de junho. Em novembro 
de 1964, Leo Guedes Etchegoyen assumiu a Secretaria de Segurança 
Pública do Rio Grande do Sul, permanecendo no cargo até fevereiro de 
1965. 
Leo Guedes Etchegoyen foi chefe do Estado-Maior do II Exército de 
agosto de 1979 a julho de 1981, período no qual serviu sob as ordens do 
general Milton Tavares de Souza, comandante do II Exército que chefiou 
o Centro de Informações do Exército no período Médici. Em 28 de 

                                                 
120 “Primeiro General da ativa chama relatório de leviano”, disponível em: 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,primeiro-general-da-ativa-chama-relatorio-da-comissao-da-
verdade-de-leviano,1605521. Acesso em janeiro de 2015. 
 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,primeiro-general-da-ativa-chama-relatorio-da-comissao-da-verdade-de-leviano,1605521
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,primeiro-general-da-ativa-chama-relatorio-da-comissao-da-verdade-de-leviano,1605521
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dezembro de 1979, o general Leo Etchegoyen, na qualidade de chefe do 
Estado Maior e supervisor das atividades do DOI-CODI, fez calorosos 
elogios aos serviços prestados pelo Tenente-coronel Dalmo Lúcio Muniz 
Cyrillo, chefe do DOI-CODI/II Exército, quando ressaltou ” (…) sua 

experiência no campo das informações e sua dedicação, boa vontade, 
capacidade de trabalho e espírito de cooperação”. 
Como já registrado no capítulo de autoria do relatório da CNV, Dalmo 
Muniz Cyrillo atuou no DOI-CODI do II Exército como chefe de equipes 
de interrogatório, tendo desempenhado a funçao de Sub-comandante nos 
períodos de Carlos Alberto Brilhante Ustra e Audir Santos Maciel. Em 
1979, Dalmo Cyrillo assumiu o comando do DOI-CODI de São Paulo, 
período no qual atuou sob as ordens de Leo Etchegoyen e Milton Tavares 
de Souza. 
Em 19 de abril de 1980, quando Leo Etchegoyen era chefe do Estado 
Maior do II Exército, seu comando esteve vinculado ao planejamento da 
prisão coletiva de sindicalistas e lideranças dos metalúrgicos da região 
metropolitana de São Paulo conhecida como ABCD, bem como do 
sequestro de integrantes de organizações de direitos humanos que 
prestavam solidariedade a esses trabalhadores, como os advogados José 
Carlos Dias – então presidente da Comissão Justiça e Paz (CJP) da 
Arquidiocese de São Paulo – e Dalmo Dallari – ex-presidente da CJP –, 
prisões efetuadas com violência, sem mandado de prisão e sem a devida 
comunicação às suas famílias. Este episódio está registrado no capítulo 8 
do relatório da CNV, dedicado ao tema das prisões arbitrárias. 
O episódio foi esclarecido em notícia publicada pelo jornal Gazeta 
Mercantil em 26 de abril de 1980, que indicou o comandante do II 
Exército, general Milton Tavares de Souza, como o responsável pelas 
prisões. O fato foi confirmado por documento produzido pelo Centro de 
Informações da Marinha (Cenimar), protocolado no Serviço Nacional de 
Informações no dia 9 de junho de 1980. 
A operação contra líderes do movimento sindical do ABC e integrantes da 
Comissão Justiça e Paz foi planejada pelo comando do II Exército e 
executada por agentes do DOI-CODI, do DEOPS/SP, DPF/SP, ocasião 
em que Etchegoyen era o chefe do Estado Maior do II Exército, principal 
instância de planejamento de ações daquele comando, e portanto 
responsável pelas ações executadas por agentes do DOI, do DPF e do 
DEOPS a ele subordinados por meio da estrutura do DOI-CODI do II 
Exército. 
Ainda, deve ser registrado que, no dia 30 de dezembro de 1980, Dalmo 
Cyrillo foi novamente elogiado por Etchegoyen, quando o então 
comandante do Estado Maior do II Exército demonstrou pleno 
conhecimento das atividades de repressão ao meio estudantil, da 
vinculação de Cyrillo com órgãos de segurança e informações, 
especialmente, na grande São Paulo. 
Brasília, 11 de dezembro de 2014 
Assessoria da Comissão Nacional da Verdade121 
 
 

A publicação do relatório final na Marinha foi relatada em outro tom, pelo então 

comandante, Almirante de Esquadra, Júlio Soares Moura Neto, que emitiu declaração 

                                                 
121 Nota da assessoria da CNV sobre questionamento a respeito da lista de autorias. Disponível em: 
www.cnv.gov.br. Acesso em janeiro de 2015. 

http://www.cnv.gov.br/
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informando que aguardava determinações da Presidência da República. Disse, ainda, que a 

Marinha analisará o relatório de onde  “possivelmente sairão algumas orientações e 

determinações”, e que a “Comissão cumpriu seu papel”. 
122 

Em declaração a respeito do relatório da Comissão, o recente Ministro da Defesa, 

Jaques Wagner afirmou que durante sua gestão as recomendações feitas pela CNV serão 

“processadas”: 

 

Wagner garante que Defesa dará encaminhamento às recomendações 
da CNV( EBC, Agência Brasil, 02/01/2015). 
Não vim aqui com nenhuma lanterna na mão para procurar passado. Vim 
aqui para olhar para frente, para valorizar as Forças Armadas. Ninguém 
fugirá à interpretação da história”, declarou o ministro, alegando que, 

para ele, a conjuntura internacional que permitiu que os fatos eclodissem 
no regime militar [1964-1985] estão superados. 
Cinquenta anos se passaram e não há porque ficarmos colocando nenhum 
tipo de obstáculo ao que temos pela frente. Ainda assim, as 
recomendações serão processadas.123 
 

 

2.2.4 Repercussão Internacional  

 
A publicação do relatório final da CNV teve repercussão em alguns órgãos e 

veículos de comunicação internacionais. O jornal francês “Le Monde” publicou uma 

reportagem a respeito da finalização da Comissão da Verdade, dando destaque ao evento de 

entrega em que a presidenta Dilma Rousseff se emocionou: “apesar da fama de durona, a 

presidente Dilma Rousseff chorou na cerimonia de entrega do documento”.  

Ao citar a Lei de Anistia como a grande controvérsia  - tanto no governo, quanto na 

opinião pública -, o jornal lembrou o parecer da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, que, em sentença relativa ao caso Gomes Lund, declarou a lei de 1979 

incompatível com as convenções internacionais assinadas pelo Brasil. Afirmando que a 

presidenta brasileira não parece inclinada à revogar a Lei, o jornal destacou que, ao 

                                                 
122 “Marinha aguarda orientação de Dilma sobre relatório da CNV”, disponível em:  

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/marinha-aguardara-orientacao-de-dilma-sobre-relatorio-da-cnv. 
Acesso em janeiro de 2015. “CNV cumpriu seu papel e relatório será analisado”, disponível em: 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,cnv-cumpriu-papel-e-relatorio-sera-analisado-diz-comandante-
da-marinha,1606074. Acesso em janeiro de 2015. 
123 “Wagner garante que defesa dará encaminhamento à recomendações da CNV”, disponível em: 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-01/wagner-garante-que-defesa-dara-encaminhamento-
recomendacoes-da-cnv. Acesso em janeiro de 2015. 
 

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/marinha-aguardara-orientacao-de-dilma-sobre-relatorio-da-cnv
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,cnv-cumpriu-papel-e-relatorio-sera-analisado-diz-comandante-da-marinha,1606074
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,cnv-cumpriu-papel-e-relatorio-sera-analisado-diz-comandante-da-marinha,1606074
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-01/wagner-garante-que-defesa-dara-encaminhamento-recomendacoes-da-cnv
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-01/wagner-garante-que-defesa-dara-encaminhamento-recomendacoes-da-cnv
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contrário de outros países latino-americanos, as forças armadas brasileiras nunca se 

desculparam pelas violações ocorridas no período militar, além de não colaborarem com a 

CNV.  

Por fim, o Le Monde lembrou que a não punição dos responsáveis estimula a 

persistência de práticas condenáveis por agentes do Estado, seja policiais, investigadores 

civis ou agentes penitenciários.124 

 A finalização da Comissão Nacional também repercutiu nas Organizações das 

Nações Unidas (ONU). Ban Ki-moon, secretário geral, por meio de nota, enviou 

cumprimentos à população e ao governo brasileiro pelos esforços em promover a verdade e 

a reconciliação nacional através da Comissão Nacional da Verdade: 

 

As Nações Unidas encorajam e apoiam esforços em todo o mundo para 
desvendar os fatos que envolvem grandes violações dos direitos humanos 
e da lei humanitária internacional e promovem a justiça e a reparação. 
Este apoio tem como base a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
que celebramos neste dia todos os anos, e nos tratados internacionais de 
direitos humanos, incluindo a Convenção Internacional para a Proteção 
de Todas as Pessoas contra os Desaparecimentos Forçados. 
 Junto-me ao Brasil para honrar a memória daqueles que sofreram como 
resultado das brutais e sistemáticas violações dos direitos humanos que 
ocorreram entre 1946 e 1985. Convoco a todos os envolvidos a divulgar 
as descobertas e as recomendações do Relatório Final da forma mais 
extensa possível. 
Todas as vítimas têm o direito de saber a verdade sobre as violações que 
sofreram. Conhecer a verdade oferece às vítimas e aos seus familiares a 
possibilidade de fazer as contas com o passado sobre a sua perda e o seu 
pesar. Isso lhes proporciona dignidade e pelo menos uma pequena 
reparação pelas suas perdas e pelo seu sofrimento. 
Informar a sociedade e estimular o diálogo sobre as liberdades 
fundamentais, e como estas foram violadas, é uma salvaguarda vital 
contra a recorrência de abusos. 
As Nações Unidas estão ao lado de todos os brasileiros na lembrança de 
suas perdas, nos seus esforços para fortalecer a proteção dos direitos 
humanos e na promoção da reconciliação nacional.125 
 
 

                                                 
124 “Le Monde questiona impunidade para crimes da ditadura no Brasil.” Disponível em: 

http://www.portugues.rfi.fr/brasil/20141211-le-monde-questiona-impunidade-para-crimes-da-ditadura-no-
brasil. Acesso em janeiro de 2015. 
 
125 “Secretário Geral da ON  cumprimenta Brasil por relatório final da CNV”. Disponível em:  

http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2014/12/secretario-geral-da-onu-cumprimenta-brasil-por-
relatorio-da-cnv-5218.html. Acesso em janeiro de 2015. 

http://www.portugues.rfi.fr/brasil/20141211-le-monde-questiona-impunidade-para-crimes-da-ditadura-no-brasil
http://www.portugues.rfi.fr/brasil/20141211-le-monde-questiona-impunidade-para-crimes-da-ditadura-no-brasil
http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2014/12/secretario-geral-da-onu-cumprimenta-brasil-por-relatorio-da-cnv-5218.html
http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2014/12/secretario-geral-da-onu-cumprimenta-brasil-por-relatorio-da-cnv-5218.html
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3. AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA DESCRITA PELA CNV 

Pela primeira vez, após dois anos e meio de funcionamento da Comissão Nacional 

da Verdade, foi apresentada, na publicação do Relatório final de atividades e investigações, 

a metodologia utilizada para a realização de seus trabalhos. Nos relatórios anteriores 

desenvolvidos pelo ISER, considerou-se importante a formação de mecanismos de 

monitoramento da CNV para a garantia de um processo legítimo e democrático, que  

levasse em conta não só as formas de participação social, mas também a transparência do 

processo político construído.  

Durante todo o processo em curso, monitoramos a agenda de atividades e as 

notícias publicadas pela CNV; acompanhamos as notícias dos grandes meios de 

comunicação e nos veículos alternativos; enviamos ofícios com pedidos de esclarecimentos 

e informações; acompanhamos as audiências públicas, reuniões e eventos da CNV; 

acompanhamos movimentos sociais locais (integrando alguns deles) e a rede nacional por 

memória, verdade e justiça; acompanhamos as comissões de verdade locais e 

institucionais; e realizamos análises coletivas (com a participação de movimentos sociais, 

comitês e comissões da verdade) a respeito do processo político-institucional da CNV, 

além de suas investigações e resultados. 

Com o encerramento de seus trabalhos e por meio de seu relatório final, a CNV 

pôde “prestar contas” à sociedade, descrevendo não só os resultados de suas investigações, 

mas também a forma com que foram organizadas e realizadas suas atividades. Forma esta, 

priorizada pelo ISER no desenvolvimento da metodologia de monitoramento, elaborada de 

maneira informada pelo acompanhamento e atuação desenvolvidos. Foram propostos, 

durante todo o processo de monitoramento, caminhos metodológicos em que forma e 

conteúdo, observação e participação estão necessariamente imbricados e condicionando-se 

reciprocamente. 

Assim, nesta parte deste relatório, nos propusemos a analisar o segundo capítulo da 

Parte I do Relatório Final da CNV, intitulado “A Comissão Nacional da Verdade”, seguindo 

a organização utilizada no próprio relatório final para melhor acompanhamento do texto.  

Com quase quarenta páginas, esta seção do relatório final da CNV, que integra o 

primeiro capítulo, foi elaborada como um “texto corrido”, sem planilhas ou gráficos que 

poderiam ajudar na leitura. Com uma pequena introdução, são descritos os seguintes 
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temas: 1) A organização interna da CNV; 2) Relacionamento com Órgãos Públicos; 3) 

Relacionamento com o Ministério da Defesa e as Forças Armadas; 4) Relacionamento com 

a Sociedade Civil; Cooperação internacional e, finalmente, 5) Investigação sobre as mortes 

dos presidentes Juscelino Kubitschek e João Goulart, além do educador Anísio Teixeira. 

O texto inicia descrevendo as atribuições legais, descritas pelo artigo 3o126 da Lei 

12.528, que embasou e direcionou os trabalhos da CNV. Além disto, o texto enfatiza a 

mudança de prazo, que, inicialmente de dois anos, foi prorrogado por sete meses, nos 

termos da Medida Provisória n.
 
632, de 24 de dezembro de 2013 (depois convertida na Lei 

n.
 
12.998, de 18 de junho de 2014).  

Como visto anteriormente, a elaboração de um relatório final “contendo as 

atividades realizadas, os fatos examinados, as conclusões e recomendações” também 

estava prevista na lei de criação da CNV. Este relatório cobre, portanto, os 31 meses de 

funcionamento da CNV (CNV 2014, p. 49). ” 

3.1 A Organização Interna da CNV 

 

 

Neste primeiro item são descritos os seguintes subitens: o quadro profissional da CNV; o início dos 
trabalhos; comunicação; a ouvidoria; perícias e diligências; audiências públicas e sessões públicas; 
coleta de testemunhos e depoimentos de agentes da repressão; reconhecimento de locais associados 
a graves violações de direitos humanos; o relatório da CNV. 

 

 

                                                 
126 Artigo 3º  Lei 12.528: a) esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações de direitos 
humanos, conforme a definição do artigo 1º ; b) promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de 
torturas, mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria, ainda que ocorridos no 
exterior; c) identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias 
relacionadas à prática de violações de direitos humanos, conforme a definição do artigo 1º  e suas eventuais 
ramificações nos diversos aparelhos estatais e na sociedade; d) encaminhar aos órgãos públicos competentes 
toda e qualquer informação obtida que possa auxiliar na localização e identificação de corpos e restos mortais 
de desaparecidos políticos, nos termos do artigo 1º da Lei no 9.140, de 4 de dezembro de 1995; e) colaborar 
com todas as instâncias do poder público para a apuração de violação de direitos humanos; f ) recomendar a 
adoção de medidas e políticas públicas para prevenir a violação de direitos humanos, assegurar sua não 
repetição e promover a efetiva reconciliação nacional; e g) promover, com base nos informes obtidos, a 
reconstrução da história dos casos de graves violações de direitos humanos, bem como colaborar para que 
seja prestada assistência às vítimas de tais violações.  
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Como divulgado ao longo do trabalho da CNV, foram escolhidos sete (7) 

comissionados. Nesta parte do relatório, são listados os membros do colegiado com um 

pequeno perfil de cada um:  

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 política da Universidade de São Paulo (USP); e Rosa Maria 
Cardoso da Cunha, advogada criminal e defensora de presos políticos.  
 

O relatório também descreve que, em outubro 2012, Gilson Dipp afastou-se por 

conta de problemas de saúde, e que Claudio Lemos Fonteles renunciou seu cargo em junho 

de 2013, sendo substituído por Pedro Dallari, em setembro de 2013. É importante ressaltar 

algumas questões sobre estes dois fatos: primeiro, até o final do mandato da CNV o 

comissionado Gilson Dipp não foi substituído, isto é, durante mais de dois anos a CNV 

funcionou com apenas seis (6) comissionados, quando a lei consta que deveriam ser sete 

(7). O ISER questionou este quadro diversas vezes por meio de ofícios à CNV, sem 

receber, entretanto, respostas satisfatórias.127 Em segundo lugar, houve pouca transparência 

a respeito da saída de Claudio Fonteles e sua substituição pelo comissionado Pedro Dallari, 

outro ponto importante a ser destacado, pois desde os antecedentes da CNV, pouco se 

discutiu com a sociedade civil e coletivos que atuam no campo MVJ sobre a escolha dos 

membros do colegiado, que ficou a cargo da Presidência da República.128  

Além dos membros comissionados, o relatório explicita que durante todo o 

funcionamento da CNV houve 217 colaboradores, entre assessores e pesquisadores, em 

Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Em seu site, constava que em seu primeiro ano de 

funcionamento a equipe era de 70 pessoas, com dezenas de pessoas não identificadas.129  

Ao longo deste processo, por meio de ofícios e perguntas pelo E-SIC, o ISER pediu 

informações à CNV a respeito de seu quadro profissional, e as respostas, em geral, eram 

destoantes em relação às informações publicizadas pelo site da CNV. Desta forma, ao ISER 

foi informado, em maio de 2014, que haviam 93 colaboradores no quadro funcional da 

                                                 
127  Ver respostas dos Ofícios n. 13 e 43, por exemplo, no anexo. 
128  

Ver “I Relatorio Semestral da Comissão da Verdade”.  
129 Ver “ m Ano de Comissão da Verdade: Contribuições Críticas para o Debate Público. 2º Relatório de 
Monitoramento da Comissão Nacional da Verdade”, publicado em junho de 2013.p. 32, pelo ISER. 
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CNV, número que passou para 92 em junho de 2014, permanecendo o mesmo em setembro 

deste ano. 130 

Como demonstramos na seção “Narrativa Do Processo Institucional da CNV” 

deste relatório, apesar da CNV afirmar que não houve mudança em seu quadro funcional, o 

ISER pediu informações mais detalhadas sobre a contratação de pesquisadores do PNUD, 

amplamente divulgada pela Comissão, pelo site do PNUD e pelas mídias sociais. A 

respeito deste fato, a CNV informou que foram contratados 99 pesquisadores, 54 a mais do 

que constou em junho. Ainda, sobre estas contratações, a CNV informou: 

Os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade (CNV) foram 
desenvolvidos, sob a coordenação dos conselheiros, por um diligente 
conjunto de assessores, consultores e pesquisadores. Essa equipe foi 
constituída por servidores públicos nomeados para a CNV ou cedidos de 
outros órgãos da administração pública e por pesquisadores contratados 
por intermédio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), ao qual a CNV expressa o reconhecimento pelo apoio 
dispensado. Também fundamental para os trabalhos da CNV foi a 
colaboração das comissões da verdade estaduais, municipais e setoriais 
instaladas por todo o país, com as quais a CNV celebrou acordos de 
cooperação técnica. A equipe da CNV e as comissões parceiras se 
encontram listadas a seguir. (CNV 2014, sem página). 131 
 

A cooperação técnica da CNV com o PNUD será tratada mais para frente. 

Adiantamos, entretanto, que, de acordo com a Comissão, a contratação destes 

pesquisadores cumpre função específica.132 Estas chamadas foram feitas a partir de 

fevereiro de 2014, com o início de contrato para junho de 2014133. Nesta chamada, 

constavam ofertas de vagas para cargos de Pesquisador Sênior, Analista de Pesquisa, 

Pesquisador Júnior, entre outros134.  

                                                 
130  

Ver “Narrativa Do Processo Institucional da CNV” deste relatório.  
131 Consta no site da CNV a informação de que “A Comissão Nacional da Verdade celebrou, em 17 de 

outubro de 2013, com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, o projeto de 
cooperação técnica internacional intitulado ‘Fortalecimento da Comissão Nacional da Verdade’, com o 
objetivo de "prestar suporte à estruturação da Comissão Nacional da Verdade no Brasil, por meio de 
assessoria técnica voltada à plena realização dos eixos estruturantes de sua atuação: pesquisa, articulação e 
comunicação”. (Vide: http://www.cnv.gov.br/index.php/component/content/article/20-parcerias/444-acordo-
de-cooperacao-tecnica-internacional-com-o-pnud). Através deste link é possível verificar a lista de 
consultores contratados no âmbito deste acordo com o PNUD. 
132 Informações extraídas de resposta da CNV a um ofício enviado pelo ISER, datada de 02/05/2014 
133 Cf.: “Informe Geral a candidatos(as) às vagas do PN D, para Projetos e para Escritório Local”, disponível 
em: http://www.pnud.org.br/Oportunidades.aspx.  
134 Em outras experiências de obtenção de informações junto à CNV, por parte do ISER, não foi possível 
identificar detalhamentos financeiros que viabilizassem análises sobre o orçamento destinado e a distribuição 
dos recursos efetivamente utilizados pela Comissão em seus trabalhos. No entanto, a partir desta chamada, 
foi possível identificar faixas salariais que poderiam integrar futuras análises quanto a estes critérios. Os 
cargos indicados acima, por exemplo, têm como remunerações previstas: Pesquisador Sênior: R$ 8.418,00; 
Analista de Pesquisa: R$ 6.013,00, Pesquisador Júnior: R$ 2.878,00. (idem) 

http://www.cnv.gov.br/index.php/component/content/article/20-parcerias/444-acordo-de-cooperacao-tecnica-internacional-com-o-pnud
http://www.cnv.gov.br/index.php/component/content/article/20-parcerias/444-acordo-de-cooperacao-tecnica-internacional-com-o-pnud
http://www.pnud.org.br/Oportunidades.aspx
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De maneira sistematizada, segue o quadro funcional, que consta no início do 

relatório final da CNV. Observamos, porém, que alguns nomes listados já não faziam parte 

da equipe da CNV e que este quadro parece informar o total de pessoas que integraram a 

equipe, e não sua descrição atualizada. 

 

Secretário executivo 3 

Secretário adjunto 2 

Gerente-executiva do Relatório 1 

Comitê de relatoria 5 

Gerente de projeto 5 

Assessores 15 

Grupo Pericial 7 

Pesquisador Senior 17 

Pesquisador Junior 26 

Pesquisadores 40 

Consultor 2 

Colaborador 6 

Grupo de Comunicação 10 

Ouvidoria 6 

Grupo de Arquivo 12 

Secretaria 8 

Grupo de Logística 22 

Grupo de Revisão 6 

Grupo de Programação Visual 2 

Estagiários 30 

Pesquisadores da UFMG 20 

Total  245 

 
 

3.1.1 O início dos trabalhos 

O relatório da CNV descreve que os primeiros seis meses de trabalho foram 

destinados à “estruturação administrativa, à organização dos trabalhos de pesquisa e aos 
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contatos com familiares de vítimas da ditadura” (CNV 2014, p. 49). Ainda, que nestes 

primeiros meses foram definidos os objetos de investigação e as fontes necessárias para 

esclarecer “fatos e circunstâncias relacionados às graves violações de direitos humanos 

ocorridas durante o período de 1946 a 1988” (CNV 2014, p. 49).  São relatadas, neste 

parte, as várias resoluções instituídas135 no início do funcionamento da CNV:  

em 2 de julho de 2012, a Comissão definiu, por meio da Resolução n. 1, 
seu regimento interno, em que se estabeleceram diretrizes referentes à 
organização, à estrutura, ao planejamento, ao funcionamento, às 
atribuições dos conselheiros e às atividades de apoio, bem como 
disposições de natureza geral. O artigo 8o  do regimento estabeleceu que a 
organização da CNV se daria na forma de grupos de trabalhos e 
subcomissões, designadas pelo Colegiado. No mesmo mês de julho, os 
membros da comissão definiram a constituição de três subcomissões 
temáticas: 1) subcomissão de “pesquisa, geração e sistematização de 

informações”; 2) subcomissão de “relações com a sociedade civil e 

instituições”; 3) subcomissão de “comunicação externa”.  
 

A CNV explica que, em paralelo às resoluções, foram realizadas as primeiras 

reuniões com os órgãos da administração pública (os Ministérios da Defesa e da Justiça, a 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a Advocacia- Geral da 

União, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, a Comissão Especial sobre Mortos 

e Desaparecidos Políticos da Secretaria de Direitos Humanos, o Arquivo Nacional) e 

familiares de mortos e desaparecidos, as comissões da verdade estaduais e municipais e os 

comitês de memória, verdade e justiça.  

Apesar de relatarem estas atividades, não existe no relatório final maior 

transparência a respeito destes encontros, como, por exemplo, quais e quanto ocorreram. 

Por meio do monitoramento feito pelo ISER, contabilizamos oito (8) audiências públicas 

no primeiro semestre e duas reuniões com a sociedade civil (uma com familiares de mortos 

e desaparecidos em São Paulo, em junho de 2012 e outra com coletivos e comitês de 

memória, verdade e justiça, em julho de 2012).136 

Neste contexto, é importante ressaltar que apesar da CNV descrever este momento 

como o período de contato com familiares e movimentos por memória, verdade e justiça, 

só ocorreram, de fato, dois encontros deste tipo no primeiro semestre.137    

Finalmente, após descrever este momento inicial, a CNV informa que os trabalhos 

foram dirigidos por treze (13) grupos de trabalho, quais sejam: 

                                                 
135 Ver “Resoluções e Leis”, em anexo.  
136 Ver “Linhas Do Tempo” neste relatório.  
137 Ver seção “3.4 Relacionamento com a sociedade civil”, deste relatório.  
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 Ditadura e gênero;  
 Araguaia;  

 Contextualização, fundamentos e razões do golpe civil-militar de 1964; 
 Ditadura e sistema de Justiça;  
 Ditadura e repressão aos trabalhadores e ao movimento sindical;  

 Estrutura de repressão;  
 Mortos e desaparecidos políticos;  

 Graves violações de direitos humanos no campo ou contra indígenas;  
 Operação Condor; 
 Papel das igrejas durante a ditadura; 

 Perseguições a militares; 
 Violações de direitos humanos de brasileiros no exterior e de estrangeiros no Brasil; 

 O Estado ditatorial-militar.  
 

Desde o início dos trabalhos da CNV, este planejamento tem sido vago e sem uma 

transparência plena, o que pode ser exemplificado no contexto de um ano de trabalho da 

Comissão, em que, no monitoramento feito pelo ISER, percebeu-se que não havia clareza 

sobre os integrantes (responsáveis, assessores e pesquisadores) de cada GT. 138 Estas 

questões foram recorrentes ao longo do período de funcionamento da Comissão, e no 

segundo ano de seu funcionamento, outro exemplo pode ser demonstrado, como é o caso 

da permanência de Claudio Fonteles nos quadros funcionais e como responsável do GT “O 

Estado Ditatorial- Militar”, mesmo depois de sua saída. Quando, finalmente seu nome foi 

retirado, nenhum outro comissionado foi colocado como responsável, permanecendo o 

nome de uma pesquisadora. 

Durante o desenvolvimento dos trabalhos da CNV, também não houve clareza 

suficiente a respeito dos planejamentos de suas pesquisas e das atividades dos grupos de 

trabalho, o que dificultou o acompanhamento destas atividades – ao menos as públicas – 

pela sociedade civil.  

 Durante o primeiro ano de monitoramento, um pesquisador do ISER foi contatado 

para acompanhar o GT “Papel das Igrejas durante a Ditadura” e teve acesso a um plano de 

trabalho deste grupo. O ISER, então, pediu informações sobre os planos de trabalho dos 

outros grupos. A CNV respondeu que, “como parte do processo de planejamento 

estratégico, a Secretaria Executiva solicitou a todos os Grupos de Trabalho a atualização 

                                                 
138.Ver “ m Ano de Comissão da Verdade: Contribuições Críticas para o Debate Público. 2º Relatório de 
Monitoramento da Comissão Nacional da Verdade”, publicado em junho de 2013. 
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dos respectivos Planos de Trabalho neste mês de março.”
139 No entanto, o ISER enviou 

uma réplica a esta resposta, enfatizando o pedido dos planos de trabalho, e esta nunca foi 

respondida.140  

Ao ISER também foi informado, por meio de ofício, que com a mudança da 

coordenação da CNV, com a entrada de Pedro Dallari em 26/11/2013:  “todas as atividades 

passaram a ser orientadas com vistas à estruturação do Relatório Final”141. No entanto, 

apesar desta resposta, não foi informado qual seria este planejamento e se os grupos de 

trabalho contribuiriam para a construção de partes do relatório. Com estas mudanças, ainda 

foram noticiadas atividades e pesquisas de alguns grupos de trabalho; pedimos 

esclarecimentos sobre esta situação e a CNV respondeu: 

No momento em que o comissionado Pedro Dallari assumiu a 
coordenação da CNV, em 26/11/2013, a Comissão passou a orientar as 
suas atividades pela estruturação do relatório final e elaboração de 
capítulos. Essa orientação não impediu a continuidade de algumas das 
atividades que já vinham sendo conduzidas pelos grupos de trabalho, a 
exemplo da realização da Audiência Pública “Militares Perseguidos no 

Rio Grande do Sul”, em 15/9/2014, e da Audiência “Violações de 

Direitos Indígenas III”, em 17/10/2014.
142  

 

Assim, apesar da 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 metodológicos (com a 

lista dos pesquisadores/colaboradores envolvidos, 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 suficiente. 

Cabe ressaltar que a parte II do relatório final da CNV traz textos desenvolvidos 

por cada GT, que contemplam os temas por eles desenvolvidos. Entretanto, estes textos, 

além de não trazerem detalhadamente a metodologia utilizada dentro da CNV, são textos 

autorais, isto é, não são assinados pela CNV e sim por grupos de pesquisa e pesquisadores 

de diversas áreas e universidades, se configurando, portanto, como opiniões de grupos e 

pessoas específicas e não da CNV, enquanto órgão do Estado. 143 

                                                 
139 Ver resposta da CNV ao Ofício 2/2013, datada 15/03/2013 
140 Ver “ m Ano de Comissão da Verdade: Contribuições Críticas para o Debate Público. 2º Relatório de 
Monitoramento da Comissão Nacional da Verdade”, publicado em junho de 2013, p. 21.  
141 A resposta enviada pela CNV é datada de 14/04/2013. Em anexo, encontra-se a réplica do ISER a esta 
resposta com base na lei de Acesso à Informação. 
142 Ver a resposta da CNV ao Ofício 57 do ISER.  
143 Ver “1.2 Estrutura do Relatório Final da CNV”, deste relatório.  
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O ISER vem ressaltando que a falta de um período preparatório de atuação da CNV 

fez com que não fosse desenvolvido e difundido um plano de trabalho consistente, com 

metas, prazos e responsáveis que viabilizassem, inclusive, um monitoramento mais eficaz. 

Tampouco foi publicizado um cronograma de trabalho que estipulasse prazos fiscalizáveis 

ou que minimamente indicasse à população as atividades esperadas em médio prazo. No 

mesmo sentido, outros elementos objetivos preparatórios não foram definidos, como o 

cálculo dos recursos humanos, materiais necessários, orçamento, etc.144 

Desta forma, a falta de transparência deste processo e a pouca participação da 

sociedade civil são reflexos desta não organização, que tornaram o processo menos 

democrático. 

 

3.1.2 Comunicação 

Para a Comissão Nacional da Verdade, “a atividade de comunicação da CNV teve 

por diretriz a promoção da divulgação de suas atividades de forma ampla, constituindo-se 

assessoria especialmente voltada a essa finalidade” (CNV 2014, p. 51). Para o ISER, as 

formas de comunicação da CNV e a transparência de seus trabalhos têm sido uma 

preocupação contínua, numa tentativa de garantir a configuração de um processo 

transparente e democrático do seu funcionamento. É importante ressaltar que o projeto de 

lei da CNV foi sancionado no mesmo dia da Lei de Acesso à Informação (nº 12.527/2011), 

que dispõe sobre os procedimentos a serem observados a fim de garantir o acesso a 

informações previstas constitucionalmente. 

No entanto, foi observado ao longo do processo que as atividades da CNV não 

foram publicizadas de maneira plena, e que, muito embora houvesse a comunicação de 

seus trabalhos por meio de seu site, esta comunicação se mostrou pouco eficaz. Um 

exemplo disto é a agenda, nem sempre atualizada, com os eventos que aconteceriam em 

poucos meses. Esta foi uma questão recorrente em todo processo, isto é, o prazo de 

publicização de eventos, audiências públicas e reuniões públicas foram insuficientes para 

que grupos da sociedade civil se organizassem para participar, especialmente pelas 

atividades se darem em diversos estados do Brasil. 

Em uma pesquisa que realizamos em 2013 com Comitês de Memória, Verdade e 

Justiça, observamos que:  
                                                 
144 Ver “ m Ano de Comissão da Verdade: Contribuições Críticas para o Debate Público. 2º Relatório de 
Monitoramento da Comissão Nacional da Verdade”, publicado em junho de 2013. p. 110. 



  

  

   105     105 

tanto no caso de Goiás quanto em São Paulo, houve grupos que 
indicaram não ter 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) desconhecimento dos grupos sobre os eventos da CNV 
(com a possibilidade de isto decorrer da crítica reiterada à falta 
comunicação 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 críticas, expostas a seguir, 
ao formato pouco participativo das audiências. Estas hipóteses não 
puderam ser verificadas a partir dos questionários respondidos.145  

 

Observamos, ainda, que diversas vezes, as audiências públicas, diligências a 

instalações utilizadas para violações de direitos humanos e coleta de depoimentos foram 

acompanhados pela imprensa, mas não por outros grupos da sociedade civil, como se vê: 

As audiências públicas da CNV, as diligências a instalações utilizadas 
para violação de direitos humanos e a coleta de depoimentos foram 

previamente informadas à imprensa, tendo os membros da comissão 

procurado atender às solicitações dos jornalistas em coletivas organizadas 

ao final dessas atividades, e mesmo em entrevistas individuais. (CNV 
2014, p. 51) 

 
Sobre a imprensa e a repercussão dos seus trabalhos, a CNV observa que:  

 

as atividades da CNV receberam expressiva cobertura por parte dos 
veículos de comunicação, sendo as matérias jornalísticas de grande 
importância para a disseminação dos resultados do trabalho de 
investigação realizado. As reportagens de rádio e televisão, as matérias e 
os artigos veiculados em jornais e revistas e os noticiosos na internet 
fizeram com que a sociedade brasileira tivesse condições de acompanhar 
a vida da CNV, formando sua convicção e posicionando-se em relação às 
manifestações do órgão e de seus integrantes. (CNV 2014, p. 51).  
 

A CNV também informa suas notas públicas como canal de comunicação com a 

sociedade civil, dando somente alguns exemplos como: a exumação do ex-presidente da 

República João Goulart, em novembro de 2013; os cinquenta anos do golpe de 1964, em 

março de 2014 e a resposta das Forças Armadas ao pedido da CNV de investigação de 

desvio de finalidade em suas instalações durante a ditadura, em julho e setembro de 2014 

(CNV 2014, p. 51). 

Sobre o registro das atividades da CNV, nota-se que em agosto de 2012 foi firmado 

um convênio com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), e em novembro deste mesmo 

                                                 
145 Ver “ m Ano de Comissão da Verdade: Contribuições Críticas para o Debate Público. 2º Relatório de 
Monitoramento da Comissão Nacional da Verdade”, publicado em junho de 2013, p. 77.  
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ano um primeiro vídeo foi armazenado no canal do YouTube, a respeito de audiência 

pública realizada em Belém.146  No entanto, somente em 2013 as audiências começaram a 

ser transmitidas em tempo real. 

Assim, foi observado que os mecanismos de comunicação da CNV só começaram a 

ser utilizados quase um ano depois do início de seu funcionamento. Tais mecanismos 

foram descritos no relatório da CNV, com seus respectivos alcances, como se vê: 

 

 

Redes sociais e Site da CNV 

Facebook 165.067 seguidores. 

Twitter 10.784 seguidores 

YouTube 

470 vídeos 

258.287 acessos 

Site 1.305.403 acessos 

16,32% de São Paulo 

9,7% de Rio de Janeiro 

9,58% de Brasília 

 

Descrevendo a forma de utilização destes mecanismos, a CNV observou que “nas 

mídias sociais, o interesse prioritário foi por conteúdos diretamente relacionados às ações 

realizadas pela CNV – resultados das investigações, depoimentos, polêmicas etc. Já  as 

páginas mais procuradas do sítio da CNV na internet foram aquelas de conteúdo 

institucional, como as referentes ao golpe de 1964 e à estrutura interna da Comissão, 

cabendo destaque, também, ao expressivo número de acessos à página de exibição das 

transmissões realizadas ao vivo.” (CNV 2014, p. 52)  

Sobre o trabalho de comunicação realizado pela CNV em seus perfis do twitter, 

facebook e YouTube, o ISER considera positiva a experiência, especialmente a respeito do 
                                                 
146 “Comissão Nacional da Verdade em Belém – Parte 1”. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=u4N_PoFWJ-M. Acesso em 01/02/2015.   

https://www.youtube.com/watch?v=u4N_PoFWJ-M
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trabalho de divulgação feito pelo facebook, principalmente a partir do último semestre de 

funcionamento, em que foram desenvolvidas campanhas de contagem e tempo para a 

publicação do relatório final.147 

Resta dúvida a respeito da manutenção destes canais, se serão atualizados e quais 

seriam as temáticas das postagens, já que a Comissão encerrou seus trabalhos no fim de 

2014.148  

 

3.1.3 Ouvidoria  

Assim como os mecanismos de comunicação listados acima, a Ouvidoria da CNV 

também só passou a funcionar em 2013, especificamente em março deste ano, quase um 

ano após o início das atividades da Comissão.  

De acordo com o relatório final, suas atribuições e competências eram:   

 

Atribuições 

1) o da transparência administrativa e prestação de contas;  

atuou como mediadora entre cidadãos e entidades da sociedade civil, de um lado, e, de 
outro, os demais setores da CNV, com vistas ao atendimento de demandas por 
informações, especialmente sobre o funcionamento e as atividades da CNV, algumas delas 
lastreadas na Lei de Acesso à Informação.  

2) como canal para recebimento de colaboração;  

verificou-se a apresentação de denúncias relativas a violações de direitos humanos, o 
encaminhamento de documentos e informações e a oferta para prestação de depoimento. A 
ouvidoria, no desempenho dessas tarefas, adotou procedimentos sistematizados para 
recebimento, triagem e qualificação das demandas e contribuições. 

Competências: 
 

 receber informações e contribuições dos cidadãos apresentadas à Comissão;  
 atender e direcionar as demandas do público à Comissão;  
 responder às demandas apresentadas à Comissão, ouvidas as unidades responsáveis;  
 estruturar e manter mecanismos para atendimento ao público;  
 criar e manter atualizados os instrumentos de gestão, conforme definição da secretaria 

executiva;  
 elaborar os cronogramas de suas atividades;  
 gerenciar o atendimento presencial a testemunhas e pessoas interessadas, quando 

necessário; 
 atender às demandas da Lei no 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).   

                                                 
147 

Esta campanha foi relatada na parte “2.3.1 Site da CNV e Redes Sociais” deste relatório. 
148 O ISER não conseguiu pedir esta informação à CNV em tempo hábil para a publicação deste relatório. 
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Canais de atendimento:  
 

 e-mail institucional; 
 carta convencional; 
 atendimento por telefone;  
 atendimento presencial; 
 formulário eletrônico, disponível na página da ouvidoria na internet.  

 

As comunicações enviadas à CNV passaram por um “tratamento sistemático”, que 

consistia em “despacho com o coordenador da CNV, despacho com o secretário executivo, 

conversa preliminar com os assessores e consultores responsáveis pelas diferentes áreas de 

investigação, distribuição na equipe da ouvidoria, complementação de informações, 

resposta ao cidadão ou entidade e preparação de relatório de atendimento” (CNV 2014, p. 

53). Segundo a CNV, foram recebidas, até o dia 3/11/2014, 1.984 comunicações, que iam 

de “pedidos de informação” (baseados ou não na Lei de Acesso à Informação), a 

reclamações, envio de informações, denúncias, oferecimento de depoimento, sugestões, e 

elogios, como se vê sistematizado no quadro abaixo:  

 

Comunicações recebidas pela Ouvidoria 

Pedidos de informação 1.072 

Pedidos de informação formulados com base na Lei n. 12.527/2011 41 

Reclamações 289 

Envio de informações 211 

Denúncias  210 

Oferecimento de depoimento  76 

Sugestões 106 

Elogios 20 

TOTAL 1.984 

 

Durante o processo de monitoramento, o ISER utilizou diversas vezes a ouvidoria 

para pedidos de informação. Foram enviados 14 pedidos de informação, entre ofícios e 

perguntas avulsas. Todos foram respondidos, porém em uma réplica (pedidos de 

informação à resposta enviada pela CNV) não obtivemos resposta. No entanto, ao logo do 
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desenvolvimento do processo, utilizamos com maior frequência o sistema da lei de acesso 

à informação, o E-SIC, como já falamos ao longo deste relatório. Um dos motivos foi a 

estipulação do prazo pela lei, que nos garantia maior celeridade no processo, ao contrário 

da ouvidoria da CNV. Além disto, consideramos o E-SIC mais acessível em termos de 

usabilidade, garantindo não só o acervo dos pedidos feitos, mas também a disponibilização 

de “relatórios” sobre cada pedido.149
 

 Por meio dos ofícios, as respostas da CNV foram bastante detalhadas, mas, ainda 

assim, pouco esclarecedoras. No caso de questionamentos sobre metodologia de trabalho, 

por exemplo, as respostas se mantiveram sucintas e repetiram as informações publicizadas 

no site, sendo estas consideradas insuficientes. Por exemplo:  

“Quanto à sistematização de metodologia para coleta de testemunhos, a CNV já discutiu e 

adotou metodologia própria pra coleta de depoimento seja por meio da Ouvidoria (que 

disponibiliza formulário eletrônico na página da CNV), pela equipe de oitivas ou nas 

audiências públicas”.150  

Diversas vezes, a CNV utilizou o artigo 5o da lei que a instituiu, nas respostas 

enviadas às perguntas do ISER. Este artigo explicita que “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.” 

Como observamos no segundo relatório do ISER, esta foi uma questão sensível, na 

medida em que este argumento se repetiu em outras esferas da publicização de informações 

sobre os trabalhos da CNV. No primeiro ano, nos pedidos de informação do ISER, 04 

questões/solicitações ficaram sem resposta sob este argumento. Compreendemos que havia 

casos “sensíveis”, porém, questões como “quais foram os depoentes ouvidos até o 

momento ” não parecem envolver informação que comprometa a atividade investigativa. 

Por exemplo, quando o ISER, em fevereiro de 2013, pediu informações sobre o número de 

depoimentos 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”. Num release publicado, a CNV explicou que: 

                                                 
149 É interessante notar que com o encerramento da CNV e, consequentemente da ouvidoria, não há como 
rever os pedidos realizados durante o processo através do sistema da CNV.  
150. V. Em anexo Resposta CNV ao Ofício 2/2013 do ISER, datada de 15 de março de 2013. 
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a manutenção do sigilo sobre alguns depoimentos é fundamental para que 
a Comissão da Verdade possa dar os passos seguintes, uma vez que um 
depoimento sempre traz indicativos de outros que podem ser colhidos. 
Divulgar determinadas linhas de investigação nesse momento 
prejudicaria sensivelmente a colheita de dados pela CNV.151 

 

É interessante lembrar que, num artigo escrito por um ex-integrante da CNV, foi 

divulgada a opinião de um dos comissionados sobre a transparência dos trabalhos da 

Comissão e o trabalho do próprio ISER. 

 

Luiz Claudio Cunha se refere ao processo de monitoramento da CNV 
implementado pelo ISER, frente ao qual Paulo Sergio Pinheiro teria se 
posicionado internamente avesso à transparência: “Minha tendência é não 

responder nada… Ou poderíamos dar respostas lacônicas. Acho um 

desperdício obrigar os colegas a responder a essas questões quando têm 
mais o que fazer… Não creio que a CNV esteja sujeita a esse 

monitoramento… Creio que podemos nos beneficiar do sigilo em relação 

a nossos trabalhos internos”.
152 

 
Como dissemos anteriormente, a ouvidoria também desenvolveu campanha de 

envio de sugestões das recomendações pela sociedade civil. A CNV informa que foram 

recebidas 399 sugestões através de um formulário eletrônico disponibilizado em seu site. 

Destas 307 “apresentaram pertinência temática com a missão institucional da CNV” (CNV 

2014, p.54).  

Em relação a esta experiência, avaliamos como positiva a consulta à sociedade 

civil, entretanto, observamos a falta de uma sistematização mais rigorosa destas sugestões, 

que não puderam ser relatadas em relação a sua origem, por exemplo. Desta forma, a 

informação sobre os perfis (Organizações Não Governamentais; Movimentos Sociais; 

Comissões estaduais, municipais ou institucionais; Estado) de quem enviou seria um dado 

importante. A CNV apenas forneceu a origem nos casos em sugestões partiram do Estado 

brasileiro. 153 

Por fim, ressaltamos a pouca usabilidade e praticidade da plataforma desenvolvida 

para o recebimento das sugestões, que deveriam ser enviadas uma a uma, de acordo com 

sua pertinência temática, o que pode ter facilitado a coleta de informações pela CNV, mas 

dificultou seu envio pelo autor das sugestões.  

                                                 
151 Ver Release de imprensa da CNV de 02/07/2012: “Comissão da Verdade define estratégias de 
funcionamento e estrutura”. 
152
Ver “ m Ano de Comissão da Verdade: Contribuições Críticas para o Debate Público. 2º Relatório de 

Monitoramento da Comissão Nacional da Verdade”, publicado em junho de 2013. 
153 

Ver “2.3.2 Campanha de Sugestões”, deste relatório.  
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3.1.4 Perícias e Diligências  

Assim como os mecanismos de comunicação, o núcleo responsável por perícias e 

diligências demorou para se instituir, só se configurando em novembro de 2013. Nesta 

parte do relatório final foram descritas, a respeito das perícias e diligências: 1) a proposta; 

2) como foram realizados os trabalhos e; 3) os resultados.  

Como consta no relatório final, a criação do núcleo de perícias se deu: “para 

elucidar as circunstâncias das mortes de vítimas da ação repressora do Estado, bem como 

para caracterizar locais e métodos de tortura, execução, desaparecimento forçado e 

ocultação de cadáver” (CNV 2014, p. 53). As atividades realizadas consistiram em 

Elaboração de laudos periciais e relatórios técnicos, realização de 
entrevistas, exumações e pesquisas, coleta de depoimentos e participação 
em diligências nas dependências de instalações militares. A partir dessas 
diligências, foi possível, por exemplo, confeccionar croquis da antiga 
distribuição de celas ou cômodos destinados a prisioneiros políticos, uma 
vez que os locais, em sua maioria, foram alterados ao longo do tempo… o 

núcleo pericial da CNV expediu 21 laudos periciais, levantou 
informações e produziu croquis relativos a quinze unidades militares e 
outros locais utilizados para cometimento de graves violações de direitos 
humanos, realizou 98 visitas a arquivos públicos e instituições 
congêneres para busca e pesquisa de documentos, acompanhou quatro 
procedimentos de exumação, participou de onze procedimentos 
destinados à coleta de depoimentos e efetuou 24 entrevistas. (CNV 2014, 
p. 53).  

 

Em seguida, a CNV demonstra como foi realizado o trabalho deste núcleo.  

Sinteticamente, o núcleo pericial fez uso da seguinte metodologia: por 
meio de elementos materiais constantes das peças técnicas examinadas, 
foram reconstituídos os fatos ocorridos. Em seguida, com fundamento na 
causa jurídica da morte a ser analisada, e com base na conclusão dos 
laudos periciais e demais documentos oficiais, buscou-se analisar, nos 
referidos documentos, aspectos que deveriam nortear os exames periciais 
em local onde ocorriam mortes violentas, de maneira a estabelecer 
diagnósticos diferenciados para o evento (homicídio, suicídio ou 
acidente). Com essa finalidade, foram objetos de análise: a) laudos de 
local, laboratoriais, balísticos e cadavéricos; análises periciais já 
realizadas e relatórios técnicos de exumações; fotografias ou negativos 
dos exames de local e cadavérico, dentre outros; b) plantas, fotografias 
aéreas e levantamentos topográficos; c) depoimentos de vítimas e 
testemunhas. Foram ainda adotados procedimentos específicos para 
investigação de casos de falso suicídio, de execução individual e coletiva, 
de morte em decorrência de tortura e de morte com simulação de 
confronto com agentes da repressão. (CNV 2014, p. 53) 

 

É interessante ressaltar que esta é a explicação mais detalhada sobre as 

metodologias usadas pela CNV e descritas no relatório final. 
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3.1.5 Audiências e Sessões Públicas 

A lei de criação da CNV “estabeleceu que a Comissão poderia, para a execução de 

seus objetivos, promover audiências públicas, no intuito de ouvir relatos de vítimas e 

testemunhas, assim como depoimentos de agentes da repressão” (CNV 2014, p. 54).  

Segundo a CNV, foram realizadas 80 audiências e sessões públicas, em 14 

estados154, organizadas com várias outras entidades, em que foram colhidos 565 

testemunhos. A Comissão também ressaltou a diferença entre audiências e sessões 

públicas, da seguinte forma: “a primeira modalidade é destinada especialmente à coleta de 

depoimentos, e a segunda, à apresentação de resultados do trabalho de investigação” (CNV 

2014, p.54). Entretanto, observamos que algumas sessões públicas também se destinaram à 

coleta de testemunhos - por exemplo, a Sessão Pública de Depoimentos em São Paulo, no 

dia 1 de setembro de 2014 - e, da mesma forma, algumas audiências públicas apresentaram 

resultados - como as audiências realizadas para apresentação dos “relatórios parciais”, a 

partir de fevereiro de 2014. Assim, foram realizadas setes (7) apresentações com 

transmissão ao vivo pela internet e ampla cobertura da imprensa, como afirma o relatório 

final. Abaixo, a listagem destas atividades: 

 

 

Apresentação dos Relatórios parciais 

Data Estado Temática 

18/02/2014 Não informado Quadro parcial de instalações militares que foram utilizadas 
para perpetração de graves violações de direitos humanos. 

27/02/2014 Rio de Janeiro Caso do ex-deputado federal Rubens Beyrodt 
Paiva  

25/03/2014 Rio de Janeiro A Casa da Morte em Petrópolis 

07/04/2014 São Paulo O mapeamento dos centros clandestinos 

22/04/2014 Brasília A morte do presidente Juscelino Kubitschek 

29/04/2014 Rio de Janeiro O caso Riocentro 

09/06/2014 Rio de Janeiro O caso de Stuart Angel 

29/08/2014 Brasília O caso de Epaminondas Gomes de Oliveira 

 

                                                 
154 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. 
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 Para o ISER, as audiências e sessões públicas foram uma das principais formas de 

monitoramento das atividades da CNV e a sua metodologia. A participação nesse tipo de 

evento proporcionava informações para compreender suas formas de trabalho, e 

percepções dos comissionados através de falas, por exemplo. A equipe do ISER tentou 

estar presente nestes eventos, especialmente os que aconteceram no Rio de Janeiro.  

 Sobre o formato das dinâmicas, a CNV foi consultada para que esclarecesse a 

diferença entre as audiências e os encontros genéricos, e a seguinte resposta foi fornecida: 

“Em linhas gerais há diferença. As audiências são espaços para relatos e depoimentos orais 

das vitimas de violações de direitos humanos; já os encontros e debates, encontros e 

seminários tem caráter de formação tanto para o publico quanto para a assessoria técnica 

da CNV.”155 

 Ainda, a respeito das falas efetivadas nas audiências e sessões publicas, o ISER 

questionou se seriam considerados depoimentos, levando em conta que estas falas têm sido 

limitadas em torno de 5 a 10 minutos e que tendem a ser genéricas ou repetitivas – e, 

principalmente, que não parece haver uma consciência ou um preparo dos “depoentes” 

sobre o que é o testemunho, ou ainda um apoio de ordem psicossocial a este momento 

difícil de enfrentar e expor publicamente um passado violento – é possível considerar que 

determinadas pessoas já prestaram seus depoimentos perante a CNV? A resposta da CNV 

abaixo fixa que sim, em determinados casos, como se vê: 

 

Desde o início dos trabalhos da CNV, essas atividades funcionaram como 
momentos para recebimento de informações e documentos, que são, 
posteriormente, sistematizados e encaminhados aos grupos de trabalho. 
Com a estruturação da Coordenação de Ouvidoria, as audiências públicas 
também passam a contar com o serviço de coleta estruturada de 
informações e documentos em todas as audiências públicas. Quanto às 
falas realizadas em audiências, sim, elas subsidiarão a produção do 
relatório final e farão parte dele, se for o caso.156 
 
 

Abaixo, sistematizamos os eventos, entre seminários, audiências e sessões públicas 

em que o ISER esteve presente:  

 

 

                                                 
155. V. Em anexo Resposta CNV ao Ofício 2/2012 do ISER, datada de 15 de março de 2013. 
156 .V. Em anexo Resposta CNV ao Ofício 2/2012 do ISER, datada de 15 de março de 2013. 
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Eventos públicos e Audiências Públicas em que ISER estava presente 

Data Local/Estado Evento 

30/07/2012 Palácio de Planalto, DF 
I Encontro da CNV com coletivos e 

comitês da sociedade civil 

13/08/2012 OAB-RJ, RJ 
Audiência Pública da CNV no Estado do 

Rio de Janeiro 

25/09/2012 Procuradoria da República, RJ 
Audiência Pública da MPF sobre 

Memória e Verdade 

11/12/2012 OAB-RJ, RJ 
Sessão Solene Com Depoimentos de 

Advogados de Presos Políticos 

30/04/2012 Hotel Marabá, SP 
II Encontro da CNV com coletivos e 

comitês da Sociedade Civil 

21/05/2013 CCBB, DF 
Balanço do Primeiro Ano de Trabalho da 

CNV 

16/12/2013 Brasília, DF Reunião com grupos da sociedade civil 

24/01/2014 Arquivo Nacional, RJ 
Audiência Pública “Tortura e Mortes na 

polícia do exército da Vila Militar” 

25/03/2014 Arquivo Público, RJ 
Audiência Pública sobre a Casa da Morte 

em Petrópolis 

29/04/2014 Arquivo Público, RJ 
Audiência Pública sobre o “Caso 

Riocentro” 

09/06/2014 Arquivo Nacional, RJ Audiência sobre o Caso de Stuart Angel 

26/09/2014 CEV-Rio/RJ 
Audiência sobre o Caso dos Nove 

chineses 
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10/12/2014 OAB Nacional, Brasília/DF 
Apresentação do Relatório Final da CNV 

à sociedade civil 

11/12/2014 
Congresso Nacional, 

Brasília/DF 
Audiência Pública no Congresso sobre o 

relatório final 

 

Como já indicamos neste e em outros relatórios, a nossa participação, e a 

participação da sociedade civil, em geral, foi dificultada pela ausência de um cronograma 

de médio prazo de audiências públicas. Até o final do seu funcionamento, esta parece ter 

sido uma atuação recorrente, sempre lembrada pelo ISER.  

É interessante observar que a CNV não explica como eram pensados os formatos de 

suas audiências e sessões públicas. No primeiro ano, as audiências públicas presenciadas 

pelo ISER tiveram mais ou menos o mesmo formato e se organizaram para a “escuta das 

demandas da sociedade civil, por parte dos comissionados presentes, e de eventuais 

informações levantadas, bem como de recebimento ‘em mãos’ de documentos mantidos 

por ex-presos políticos, familiares de mortos e desaparecidos, e outras pessoas e 

organizações em geral”
157. 

Além da falta de uma agenda mais detalhada no primeiro ano do seu 

funcionamento, o ISER observou formatos problemáticos das audiências públicas, como, 

por exemplo: 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 investigadas; 4) pouco 

retorno dos comissionados presentes sobre os questionamentos levantados pelos 

participantes; entre outros.158 

Inclusive, numa pesquisa desenvolvida pelo ISER com comitês de memória, 

verdade e justiça, pediu-se que estes grupos avaliassem em que estas audiências, em geral, 

foram negativas, levando em conta as seguintes críticas: 1) falas curtas; 2) falta de 

metodologia para se fazer uma escuta por temas; 3) falta de receptividade dos 

comissionados; 4) participação da sociedade civil limitada; 5) pouco retorno sobre 

                                                 
157 Ver “ m Ano de Comissão da Verdade: Contribuições Críticas para o Debate Público. 2º Relatório de 
Monitoramento da Comissão Nacional da Verdade”, publicado em junho de 2013, p.22. 
158 Ver ““ m Ano de Comissão da Verdade: Contribuições Críticas para o Debate Público. 2º Relatório de 
Monitoramento da Comissão Nacional da Verdade”, publicado em junho de 2013, p. 22.  
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perguntas ou críticas levantadas. Além disto, estas audiências foram avaliadas como pouco 

produtivas no que se refere à investigação de novas informações.159 

É importante lembrar que estas avaliações foram feitas no período de um ano de 

funcionamento da CNV, e que, portanto, há a possibilidade de mudanças nas observações 

relatadas por estes comitês. No entanto, quando do contexto de dois anos de 

funcionamento da CNV, voltamos a questionar os grupos da sociedade civil (desta vez os 

movimentos sociais) a respeito das audiências publicas e a maioria afirmou que não havia 

mudanças nos quadros relatados pelos comitês.160 

Outra questão que apontamos na parte inicial deste relatório de monitoramento e 

que vale ressaltar neste momento é a falta de produção de atas das atividades realizadas. 

Em resposta ao ISER, a CNV informa que: 

 

Não são feitas atas nas audiências. As audiências são gravadas e 
transcritas na sua integralidade e todas as informações são 
disponibilizadas aos Grupos de Trabalho, conforme a pertinência 
temática. Como as audiências são públicas, o acesso a sua integralidade é 
franco, no momento da realização. Além disso, os vídeos serão 
publicados em nossa página na internet161.  
 

 

O ISER entende que o pouco detalhamento desta questão é um óbice à participação 

e acompanhamento da sociedade civil em relação às atividades da CNV, aqui, 

especificamente, em relação às audiências. Nem mesmo o relatório final da CNV trouxe 

informações como: o formato escolhido para as audiências; quais assuntos foram tratados 

além de avaliações próprias da CNV, tanto a respeito das experiências destas audiências, 

quanto a respeito de sua efetividade em relação ao questionamento de agentes públicos.
 

 De todo modo, as experiências de acompanhamento das audiências públicas foram 

interessantes para o desenvolvimento de algumas análises, mas pouco informativas quanto 

à linha e plano de trabalho a serem seguidos.  

 

                                                 
159 Ver “ m Ano de Comissão da Verdade: Contribuições Críticas para o Debate Público. 2º Relatório de 
Monitoramento da Comissão Nacional da Verdade”, publicado em junho de 2013, p. 77 e 78  
160 Ver III Relatorio de Monitoramento da Comissão Nacional da Verdade. 
161 Ver em anexo Resposta CNV ao Ofício 2/2013 do ISER, datada de 15 de março de 2013. 
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3.1.6 Coleta de Testemunhos e Depoimentos de Agentes do Estado  

De acordo com a Lei no 12.528/2011, a CNV tinha a prerrogativa de “convocar, 

para entrevistas ou testemunhos, pessoas que possam guardar qualquer relação com os 

fatos e circunstâncias examinadas” (artigo 4
o, inciso III). Para a CNV, estes depoimentos, 

“se constituíram em fonte de extrema relevância para o esclarecimento circunstanciado de 

casos específicos e para a reconstrução histórica das práticas e estruturas da repressão 

política” (CNV 2014, p. 55). 

Ainda, segundo a Comissão, de sua instalação até o dia 31/10/2014, foram 

coletados 1.116 depoimentos, sendo 483 em audiências públicas e 633 de forma reservada.  

A metodologia utilizada é explicitada abaixo. 

 

A CNV informou, ainda, que “as vítimas de graves violações de direitos humanos e 

testemunhas desses fatos apresentaram-se voluntariamente para prestar depoimento ou 

foram convidadas a fazê-lo” (CNV 2014, p. 55). Enquanto os agentes públicos foram 

convocados e esta convocação foi efetuada por notificação encaminhada pelo 

Departamento da Policia Federal que também era, “incumbido de proceder com condução 

coercitiva, na hipótese de recalcitrância, e com a instauração de inquérito policial, em caso 

de ausência, sempre nos termos do artigo 4
 
da Lei n

 
11.528/2011” (CNV 2014, p. 55), 

houve a possibilidade do agente público solicitar sigilo sobre o nome do depoente.  

Por fim, sobre este assunto, a Comissão informa a respeito do uso dos “Formulários 

padrão para depoimentos e testemunho”, como se vê: 

 

 

Metodologia utilizada:  

1 a definição, a partir da pesquisa realizada pelos grupos de trabalho e de 
indicações feitas pelas comissões da verdade parceiras e por entidades da 
sociedade, dos nomes das pessoas cuja oitiva seria importante para a 
Comissão. Desse modo, comissões da verdade estaduais e municipais, 
setoriais ou de classe, assim como familiares de vítimas e comitês populares 
de memória, verdade e justiça, apresentaram sugestões de nomes de 
depoentes à CNV. Depois da seleção dos nomes, foi realizado o levantamento 
de informações sobre cada uma das pessoas a ser ouvida, em pesquisa a bases 
de dados públicas. Seguiu-se, ainda, a elaboração de um roteiro de perguntas 
para cada caso. (CNV 2014, p. 26) 
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disponibilizados no sítio da Comissão na internet e destinados ao 
testemunho de pessoas que sofreram ou testemunha- ram graves 
violações de direitos humanos cometidas por agentes do Estado brasileiro 
e/ou pessoas a seu serviço, entre os anos de 1946 e 1988. Tais formulários 
podiam ser preenchidos e enviados à CNV pelas próprias vítimas ou 
testemunhas dessas violações, e também por comitês e comissões da 
verdade, respeitando-se o sigilo de identidade da vítima ou testemunha, 
sempre que requerido. (CNV 2014, p. 55) 
 
 

  O ISER teve um olhar crítico sobre este formulário, pois, além de considerá-lo 

limitado, não havia um preparo dos “depoentes” sobre o que é o testemunho, ou ainda um 

apoio de ordem psicossocial a este momento difícil de enfrentar e expor publicamente um 

passado violento. A limitação e pouca pessoalidade do mesmo também foram questões 

levantadas.162 

  Observamos ainda que a CNV não informa em seu relatório final quantos 

formulários foram recebidos. O ISER pediu estas informações e em resposta ao ofício n. 43 

foi informado o recebimento de 86 formulários até setembro de 2014.163 

  Por fim, foi constatado o pouco detalhamento de informações a respeito deste 

assunto no relatório final da CNV, como a sistematização sobre a origem destes 

depoimentos (quantos de agentes do Estado; homens; mulheres; ex-presos políticos; 

familiares, etc.). 

   

3.1.7 Reconhecimento de locais associados às graves violações de direitos humanos 

A penúltima parte da organização interna da CNV, descrita no relatório, trata do 

reconhecimento de locais associados às graves violações de direitos humanos. Baseado nos 

termos do artigo 3 da Lei n. 12.528/11, no objetivo de “promover a memória histórica e 

recomendar a adoção de políticas públicas de não repetição”, a CNV realizou 11 inspeções 

em instalações públicas que “foram reconhecidas por ex-presos políticos como locais 

associados à prática de detenção ilegal, tortura, execução, desaparecimento forçado e 

ocultação de cadáver” (CNV 2014, p.56), e enviou recomendações aos estados para 

transformar estes lugares em espaços de memória.  

                                                 
162 

Para mais informações a respeito do “Formulário padrão para depoimentos e testemunho” e os 
apontamentos feitos pelo ISER, consulte a seção “Sobre Coleta de Depoimentos” em “ m ano de Comissão 
da Verdade: Contribuições Críticas para o Debate Público. 2º Relatório de Monitoramento da Comissão 
Nacional da Verdade”, publicado em junho de 2013. 
163 Informações recebidas da CNV em resposta ao Ofício n. 43 recebido em 15/09/2014. 
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Em seu relatório final, a CNV informa que uma ‘recomendação’ sobre locais de 

memória foi enviada ao governador de São Paulo, Geraldo Alc min, e à ministra do 

Planejamento, Miriam Belchior. Esta recomendação diz respeito à transformação em 

centros de memória do prédio onde funcionou o Destacamento de Operações de 

Informações – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI) e do imóvel onde 

funcionou a Auditoria da Justiça Militar, também em São Paulo. Ainda, a CNV informa 

que enviou, em dezembro de 2012, ofício ao governador do estado do Rio Grande do Sul, 

Tarso Genro, solicitando o tombamento da antiga sede do Departamento de Ordem Política 

e Social (DOPS). 

A CNV indica que um dos resultados destas recomendações foi a Auditoria da 

Justiça Militar em São Paulo,  

em 5 de agosto de 2013 consolidou-se a entrega, à seção de São Paulo da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP),  ...  para a construção do 
Memorial da Luta pela Justiça – Advogados Brasileiros contra a Ditadura, 

destinado a resgatar a atuação dos advogados na defesa de presos 

políticos durante a ditadura. (CNV 2014, p. 56) 

Não consta no relatório da CNV, entretanto, a entrega de ofícios a outros 

governadores, como, por exemplo, ao governador do estado do Rio de Janeiro, que recebeu 

uma recomendação a respeito da transformação do antigo DOPS (Departamento de Ordem 

Político e Social) em um local de memória.164 Até hoje, não houve esforço do governo 

estadual neste sentido.  

Também nesta parte do relatório da CNV, há descrição e exemplos de diligências, 

que são narradas com mais detalhes no capítulo 15 do relatório final da Comissão.  

 

3.1.8 Relatório da CNV  

O último subitem da descrição da organização interna da CNV trata do relatório 

final de suas atividades. São dedicados somente três parágrafos para esta questão. 

Segundo a CNV, a partir de novembro de 2013 as atividades passaram a ser 

direcionadas para a elaboração do relatório final com a realização de três encontros para “a 

progressiva estruturação do Relatório e a definição dos critérios para sua elaboração. Além 

                                                 
164 Ver Ofício 304, enviado a Sérgio Cabral Filho, em anexo.  
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de serem compartilhadas com as comissões da verdade parceiras, de forma a poder incluí-

las nesse processo” (CNV 2014, p. 57). Dois destes encontros foram realizados em São 

Paulo, o local do terceiro encontro não foi divulgado. 

 

 
- Em 30 de setembro de 2013, a CNV realizou reunião com as comissões estaduais e municipais da 
verdade, em São Paulo.  
 
- Em 28 de abril de 2014, também na capital paulista, a reunião foi com as comissões 
universitárias.  
 
- Em 19 de maio de 2014, a CNV apresentou às comissões estaduais e municipais parceiras o 
projeto de estruturação do Relatório final, assim como a metodologia para a elaboração de perfis 
de mortos e desaparecidos políticos, tendo recebido substanciosa contribuição das comissões 
parceiras.  

 

 

A Comissão também informa que, “em seu âmbito interno, a CNV, além de tratar 

do Relatório em suas reuniões ordinárias, desenvolveu uma série de eventos específicos, 

principiando-se em janeiro de 2014, em Brasília, quando toda a equipe de colaboradores 

esteve reunida. Essa sequência culminou com o encontro do Colegiado no período de 27 a 

31 de outubro, também na capital federal, quando foi definido pelos conselheiros todo o 

conteúdo deste Relatório” (CNV 2014, p. 57).
165 

                                                 
165 A avaliação preliminar a respeito do Relatório final da CNV foi feita na parte II deste relatório de 
monitoramento. 
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3.2 Relacionamento com órgãos públicos 

O relatório final da CNV destaca a forma de atuação e o relacionamento da Comissão com os demais órgãos públicos. Estas informações 

podem ser consultadas de maneira sistematizadas abaixo: 

Órgão Objetivo/Principais ações Exemplos 

Advocacia-Geral da 
União 

Assessorar e representar a CNV 
judicial e extrajudicialmente 

Orientação na elaboração de informações em mandado de segurança impetrado pela Comissão da Verdade 
Vladimir Herzog, da Câmara Municipal de São Paulo relacionada à morte do ex-presidente Juscelino 
Kubitschek. 
Recurso interposto pela PRU no Rio de Janeiro, e acatado em 16 de outubro de 2014 pelo Tribunal Regional 
Federal da 2a

 região, que assegurou à CNV o acesso às folhas de alterações do coronel reformado falecido 
Cyro Guedes Etchegoyen. 
Pareceres da subchefia de assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, que orientaram a 

CNV quanto aos aspectos legais de sua atuação. 
Autorização para o escritório da Comissão no Rio de Janeiro funcionar ao longo do ano de 2013, em sua 

superintendência de administração. 

Arquivo Nacional 
Favorecer a atividade de pesquisa da 

CNV 

Disponibilização de salas em Brasília e Rio de Janeiro. 
Suporte para assegurar o amplo acesso a documentos e a célere obtenção de cópias. 
Digitalização de 10 milhões de páginas.  
Acesso a base de dados sobre todas as instituições arquivísticas brasileiras 
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Arquivos e 
Instituições de 

Guarda de 
documentação 

Parcerias com seis (6) arquivos 

estaduais: Arquivo Público do 

Estado de São Paulo, Arquivo 

Público do Estado do Rio de 

Janeiro, Arquivo Público Mineiro, 

Arquivo Público do Paraná, Arquivo 

Histórico do Rio Grande do Sul e 

Arquivo Público Estadual Jordão 

Emerenciano (PE). 
Estudos em outros arquivos públicos 

e privados. 

Arquivo Estadual do Rio de Janeiro disponibilizou um escritório de pesquisa. 
Instituto Histórico e Geografia Brasileiro (IHGB) permitiu o acesso ao ‘Acervo Medeci’. 
Acesso aos processos que examinou a situação dos dirigentes sindicais perseguidos e sobre casos de cassação 
de sindicalistas, intervenção em sindicatos e repressão a graves no Ministério do Trabalho e Emprego. 

Comissão da Anistia 
Acesso aos processos e intercambio 

de informações 

 

Comissão Especial 
sobre Mortos e 
Desaparecidos 

Políticos 

1)Intercambio permanente de 
informações, “beneficiou-se das 
investigações já realizadas pela 

CEMDP” 
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2)Ações concretas para resgate da 
verdade histórica 

Com a ajuda da CEMDP a CNV recomendou: a retificação do registro de óbito do jornalista Vladmir Herzog e 
a retificação do assento do óbito do estudante Alexandre Vannucchi Leme. 
Atividades em conjunto: exumação dos restos mortais do ex-presidente João Goulart 
a investigação e as buscas realizadas no Parque Nacional do Iguaçu, no qual cinco militantes políticos – 

Onofre Pinto, os irmãos Daniel e Joel de Carvalho, José Lavecchia, Victor Ramos e o argentino Enrique 
Ruggia – foram executados, e seus corpos desapareceram;  
a investigação sobre as execuções e o desparecimento dos corpos de Márcio Bec  Machado e Maria Augusta 

Thomaz, em Rio Verde (GO), que também envolveu o Ministério Público Federal (MPF); as investigações 

sobre as circunstâncias da morte e desaparecimento de João Leonardo da Silva Rocha. 
 a CNV apoiou formalmente as ações da CEMDP para a reabertura dos trabalhos de antropologia forense 

destinados à análise das ossadas localizadas em 1989 na vala clandestina do Cemitério Dom Bosco, em Perus 
(SP). 

Departamento de 
Policia Federal 

Convocação de Militares para depor 
à CNV e colaboração com trabalhos 
de pericia (exames laboratoriais e 
diligencias de identificação de locais 
de ocultação de cadáveres) 

 

Ministro das 
Relações Exteriores 

Digitalização e disponibilização de 
documentos. Seminários e Palestras. 
Apoio com missões diplomáticas. 

Digitalização e disponibilização a CNV 2 mil rolos de microfilme do acervo do Arquivo Histórico do 
Itamaraty.  
Seminário no Palácio Itamaraty em Brasília em 2013. 
Envio de nota "encarecendo apoio" aos pedidos da CNV de acesso a documentos depositados em arquivos do 
exterior. 
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Ministério Público 
Federal 

Intercâmbio de informações e 
documentos 

Reunião de trabalho entre a CNV, o Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul e a SDH, 29/05/2013. 
Realizada em 29 de maio de 2013, sobre a exumação dos restos mortais do ex-presidente João Goulart;  
Investigações conjuntas realizadas pela CNV e pelo MPF sobre as circunstâncias do desaparecimento dos 
militantes políticos Maria Augusta Thomaz e Márcio Beck Machado, em 1973, em Rio Verde (GO);  
Participação de representante da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão de Minas Gerais na 
diligência conjunta da CNV e da Comissão Estadual da Verdade de Minas Gerais ao quartel do 12

 
regimento 

de infantaria de Exército, em Belo Horizonte, 30/09/2014;  
Participação de representante da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão de Pernambuco na diligência 
conjunta da CNV e da Comissão Estadual da Memória e Verdade Dom Helder Câmara à antiga sede do DOI-
CODI/IV Exército, no Recife, 14/10/2014. 
MPF se recusou a atender solicitação da CNV, que almejava o acesso aos documentos e às informações 

obtidos na residência do militar reformado Paulo Malhães, em 28/04/2014.   

Secretaria de 
Comunicação Social 

Viabilização dos procedimentos 
destinados a produção e publicação 
do Relatório. Desenvolvimento de 
base digital para sua divulgação. 
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3.3 Relacionamento com o Ministério da Defesa e as Forças Armadas  

De acordo com a CNV, “no contexto do relacionamento da CNV com órgãos da 

administração pública a interlocução o mais relevante para o desempenho das atividades 

legalmente estabelecidas para a comissão foi a mantida com o Ministério da Defesa e as 

Forças Armadas.” (CNV, 2014, pg. 63). Ainda, segundo a Comissão, muito esforço foi 

empreendido para a obtenção de documentos e informações sob a responsabilidade das 

Forças Armadas, o mesmo a respeito da “identificação de estruturas, locais, instituições 

administrativamente afetadas ou que estiveram administrativamente afetadas às Forças 

Armadas e que foram utilizadas para perpetração de graves violações de direitos 

humanos.” (CNV, 2014, pg. 64). 

A Comissão narra os caminhos percorridos e os pedidos de informações feitos às 

Forças Armadas, informações que sistematizamos a seguir: 

Data Tipo de Pedido Resposta Obtida 

27 de junho de 
2012 

Manifestação formal conforme o ofício n. 
12/2012, por meio do qual se solicitou às 
Forças Armadas, por intermédio do Ministério 
da Defesa, o acesso às informações 
documentais pertinentes ao Exército, à 
Marinha e à Aeronáutica que fossem 
relacionadas a graves violações de direitos 
humanos. 
 

Não informado 

2012 

A CNV expediu cinco ofícios ao Ministério da 
Defesa, sendo quatro referentes à solicitação 
de informações e um para apoio logístico a 
diligência. Nesse contexto, dada a sua 
relevância, merece destaque o Ofício no 
293/2012, datado de 04 de outubro de 2012, 
por meio do qual se solicitou o recolhimento 
de documentos produzidos pelos extintos 
serviços secretos CIE e Cenimar durante o 
regime militar (1964-85) ao Arquivo Nacional. 

Exército e Marinha 
responderam ao 
pedido da CNV 
informando não 
terem localizado os 
documentos 
solicitados. 
 

2012 

Deve ser sublinhado, também, o Ofício n. 
405/2012, datado de 06 de dezembro de 2012, 
por meio do qual foi solicitado o envio, em dez 
dias, de documentos relativos ao Departamento 
de Ordem Política e Social do Rio Grande do 
Sul (DOPS/RS), arquivos da Divisão de 
Segurança e Informações do Ministério da 
Educação e Cultura (DSI/MEC), cópia do 
termo de inventário e do termo de transferência 
dos documentos classificados como 
ultrassecretos. 

O Exército informou 
não possuir os 
documentos do 
DOPS/RS e a 
Marinha aduziu não 
ter encontrado 
registros sobre 
documentos 
recebidos da 
DSI/MEC. 
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2013 

A CNV expediu 27 ofícios ao Ministério da 
Defesa, sendo 23 referentes a solicitação de 
informações, um de encaminhamento de 
informações requeridas pelo Ministério da 
Defesa, dois concernentes a diligências e um 
envio de resposta. 
 

Não informado 

 

A CNV ressalta que, a partir do ano de 2013, foram formulados dois tipos de 

requerimentos ao Ministério da Defesa: 

1) O primeiro tipo de requerimento apresentava questionamentos acerca de 
casos específicos de graves violações de direitos humanos. 

2) O segundo conjunto de requerimentos, dirigido ao Ministério da Defesa e 
a seus comandos, referia-se ao acesso da CNV às folhas de alterações e 
assentamentos funcionais de militares da reserva, com vistas ao 
esclarecimento de graves violações de direitos humanos e à identificação 
de estruturas, instituições, órgãos e locais associados às graves violações 
de direitos humanos. (CNV, 2014, pg. 63). 

A partir das análises qualitativas parciais da CNV, a respeito das respostas do 

Ministério da Defesa, foram publicizadas as seguintes informações: 

 

1) Em resposta aos 43 ofícios até então enviados pela CNV à pasta, os 
comandos militares responderam não dispor de informações relativamente a 
16 deles. 

2) Em dez dos ofícios recebidos, relativos a casos específicos de graves 
violações de direitos humanos, os comandos militares reiteraram 
informações em sua maior parte já conhecidas, uma vez que constavam dos 
acervos do AN e da CEMDP. Por seu turno, sete ofícios não haviam sido 
objeto de resposta pelo Ministério da Defesa ou pelos comandos militares. 
Os dez ofícios remanescentes foram parcialmente atendidos pelos comandos 
das Forças Armadas. Assim, cerca de um quarto do total dos ofícios enviados 
pela CNV foi objeto de atendimento por parte do Ministério da Defesa e das 
Forças Armadas, e ainda assim em caráter parcial. 

Já em novembro de 2014, uma nova análise qualitativa da CNV constatou que 

foram remetidos um total de 84 ofícios ao Ministério da Defesa (76 para o Ministério da 

Defesa, dois para o comando do Exército brasileiro, um para o batalhão da Guarda 

Presidencial, um para o comando da Marinha do Brasil, dois para o Hospital Militar, um 

ara o Hospital das Forças Armadas, e um para a diretoria de saúde da Aeronáutica). Estes 

documentos apresentaram a seguinte temática: 

1) 53 solicitações de informações; 

2)  22 solicitações de visitas técnicas; 
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3)  quatro encaminhamentos;  

4) uma confirmação de recebimento;  

5) uma convocação e três pedidos de apoio logístico.  

A partir destes documentos, e das respostas a estes ofícios, a CNV constatou “a 

manutenção do padrão de respostas, sendo minoritária a parcela daqueles vinculados à 

solicitação de informações que efetivamente produziram resultados objetivos para o 

trabalho de investigação da CNV. 

Esta parte do relatório final da CNV também narra as solicitações de instauração de 

sindicâncias sobre uso de instalações militares. De acordo com a CNV: 

Esse evento teve início em 18 de fevereiro de 2014, quando a CNV, em 
reunião com o ministro da Defesa, formalizou, por meio do Ofício no 
124/2014, requerimento para que as Forças Armadas instaurassem 
sindicâncias administrativas destinadas a apurar, especificamente, de que 
forma sete instalações militares localizadas nos estados de Rio de Janeiro, 
São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco foram utilizadas contínua e 
sistematicamente para a prática de tortura e execuções durante o regime 
militar. O pedido foi acompanhado de relatório preliminar de pesquisa em 
que a CNV demonstrava o uso das seguintes unidades militares do 
Exército, da Marinha e da Aeronáutica como palco de graves violações de 
direitos humanos. (CNV, 2014, pag.64) 
 

De acordo com as informações publicizadas pela CNV, as instituições em que 

foram solicitadas essas sindicâncias e seus respectivos resultados foram: 

Estado Instituições Resultados 

Rio de Janeiro 

Destacamento de 
Operações de 
Informações do I 
Exército (DOI/I 
Exército); 1a 
companhia de Polícia 
do Exército da Vila 
Militar; Base Nava da 
Ilha das Flores; Base 
Aérea do Galeão; 

Em 17 de junho de 2014, por meio do Ofício n. 
6.749/MD, foram encaminhados à CNV pelo 
Ministério da Defesa os relatórios das três 
sindicâncias, nos quais, de forma homogênea, se 
concluiu não ter havido nenhum desvio de 
finalidade quanto ao uso daquelas instalações. 

- No relatório do Exército, asseverou-se que 
“não foram encontrados, no acervo pesquisado, 

registros formais que permitam comprovar ou 
mesmo caracterizar o uso das instalações dessas 
organizações militares para fins diferentes dos 
que lhes tenham prescritos em lei” (fl. 168 do 

relatório do Exército). 

- No relatório da Marinha, a conclusão se deu na 
forma seguinte: “ ...  como podemos verificar no 

tópico ‘ SO DA ILHA DAS FLORES PELA 

MARINHA’, o uso das mesmas instalações não 
se constituiu, de modo algum, em desvio de 
finalidade, tendo em vista que, ao ser criado pelo 

São Paulo 

Destacamento de 
Operações de 
Informações do II 
Exército (DOI/II 
Exército);  
 

Recife 

Destacamento de 
Operações de 
Informações do IV 
Exército (DOI/IV 
Exército); 
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Belo Horizonte 

quartel do 12o 
regimento de 
infantaria do Exército. 
Nesse documento, 
elaborado a partir de 
parecer jurídico dos 
juristas Floriano de 
Azevedo Marques 
Neto e Marcos 
Augusto Perez, ambos 
professores de direito 
administrativa na 
Faculdade de Direito 
da Universidade de 
São Paulo (USP),  
 

aviso ministerial nº 3.907 de 26 de dezembro de 
1968, o destacamento especial da Ilha das Flores 
recebeu como missão principal o acautelamento 
de presos, sendo esta, portanto, a sua principal 
finalidade. Nesse mesmo diapasão, a alocação de 
militares para o desenvolvimento das atividades 
relacionadas ao recebimento e à guarda de 
presos se deu por meio do aviso nº 3.908 do 
Ministério da Marinha, também de 26 de 
dezembro de 1968, onde foi fixada a lotação de 
pessoal para o funcionamento do destacamento 
especial da ilha das Flores” (fl. 255 do relatório 

da Marinha).  

- Na Aeronáutica, o relatório concluiu que “ ...  a 
análise histórica dos fatos documentados 
descreve a efetiva realização de diversas missões 
pelas unidades aéreas sediadas na Base Aérea do 
Galeão, servindo de demonstração de estrita 
obediência às determinações legalmente 
expressas, sem qualquer referência a uso diverso 
do regularmente destinado” (fl. 135 do relatório 
da Aeronáutica). 

 

 

 

 

De acordo com as informações coletadas, a CNV avaliou que  

 

apesar de considerar positivo o acatamento da solicitação da CNV de 
instauração das sindicâncias, lamentou profundamente, por meio de nota 
pública, o entendimento, exarado nos três relatórios, de que não havia 
comprovação da ocorrência de tortura e outras graves violações de 
direitos humanos nas instalações militares investigadas. Assim 
pronunciou-se, em razão da completa incompatibilidade entre essa 
conclusão das Forças Armadas e o fato – comprovado por informações 
detalhadas apresentadas por ocasião da solicitação de instauração das 
sindicâncias – de que o Estado brasileiro, em virtude até mesmo de lei 
aprovada em 1995 pelo Congresso Nacional (Lei no 9.140, de 4 de 
dezembro de 1995), já reconheceu oficialmente sua responsabilidade 
pelas graves violações de direitos humanos ocorridas naquelas instalações 
militares, incorrendo, inclusive, no pagamento de reparações. 
Consequentemente, em 13 de agosto de 2014, a CNV encaminhou ao 
Ministério da Defesa o Ofício no 585/2014, por meio do qual solicitava 
que fosse esclarecido e declarado se o Ministério da Defesa e os 
comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica não reconheciam 
validade aos atos oficiais do Estado brasileiro que haviam anteriormente 
concluído pela ocorrência de graves violações nas sete instalações 
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militares objeto das sindicâncias, e determinado o pagamento de 
reparações. Em seguida, em 19 de setembro de 2014, por meio do Ofício 
no 10.944/GABINETE, o ministro da Defesa encaminhou resposta da 
pasta e dos comandantes do Exército, da Marinha Aeronáutica, 
ressaltando, todos, que não negavam validade aos atos oficiais 
mencionados no pedido de esclarecimento formulado pela CNV. Por seu 
turno, a CNV, manifestando-se por meio de nota pública aprovada em 
reunião do Colegiado realizada no dia 22 do mesmo mês, no Rio de 
Janeiro, considerou positivo que o Ministério da Defesa e as Forças 
Armadas não tenham contestado os atos oficiais do Estado brasileiro de 
reconhecimento oficial de graves violações de direitos humanos 
cometidas em instalações militares, julgando, no entanto, insuficiente 
essa posição, por não ter havido “de forma clara e inequívoca o expresso 

reconhecimento do envolvimento das Forças Armadas nos casos de 
tortura, morte e desaparecimento relatados pela CNV e reconhecidos pelo 
Estado”. (CNV, 2014, p. 65) 

 

Finalizando a narrativa a respeito do relacionamento entre a CNV e as Forças 

Armadas, esta parte do relatório final da Comissão abordou a realização de reuniões 

periódicas com objetivo de operacionalizar procedimentos para a obtenção de informações. 

Estas informações são sistematizadas a seguir: 

 

Datas Encontros realizados Objetivos/Resultados 

Janeiro de 2013 e julho de 
2014 

Foram realizados 21 encontros 
até julho de 2014. 
- seis com representantes do 
Exército; 
- oito com representantes da 
Marinha; 
- sete com representantes da 
Aeronáutica. 

 

Embora tenham sido 
submetidos a exame 456 casos 
de mortos e desaparecidos 
políticos, foram obtidas 
informações relevantes em 
apenas seis casos. 
 

Agosto/Setembro de 2014 

Foram realizadas oito reuniões 
técnicas, sendo uma na sede da 
CNV e seis no Ministério da 
Defesa. 

Os encontros foram destinados 
à análise de assentamentos 
funcionais de militares. A 
primeira reunião realizou-se em 
19 de agosto, tendo por objeto 
o ajuste de procedimentos para 
recebimento de cópias das 
folhas de alterações de militares 
do Exército, da Marinha e da 
Aeronáutica. 
- A segunda e a terceira 
reuniões de trabalho foram 
realizadas, respectivamente, em 
21 e 27 de agosto, quando 
foram entregues 26 conjuntos 
de folhas de alterações de 
militares pertencentes à 
Aeronáutica. 
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- A quarta reunião ocorreu em 
1o de setembro, quando foram 
acessados 30 conjuntos de 
folhas de alterações do 
Exército.  
- A quinta reunião ocorreu no 
dia seguinte, ocasião em que 
foram acessados 35 conjuntos 
com as folhas de alterações de 
militares do Exército.  
- A sexta reunião foi realizada 
em 04 de setembro, quando 
foram entregues 15 conjuntos 
de folhas de alterações de 
militares pertencentes à Força 
Aérea Brasileira.  
- A sétima reunião ocorreu em 
05 de setembro, quando foram 
entregues mais 64 folhas de 
alterações de militares 
pertencentes ao Exército. 
Somados aos documentos 
mencionados, foram recebidos 
dez conjuntos de folhas de 
alterações da Marinha, além de 
35 conjuntos acessados em 
reunião datada de 05 de 
novembro e, em seguida, 
entregues pelo Exército 
Brasileiro, no dia 07 de 
novembro, o que totaliza o 
recebimento de 150 folhas de 
alterações de militares pela 
CNV. 

 

O ISER avalia como positiva esta seção do relatório final da CNV, em que foi 

descrito com detalhes o relacionamento da Comissão e as Forças Armadas, com 

informações que vão desde os pedidos de informação enviados, suas respostas e réplicas, 

até a quantidade, o formato e a temática das reuniões realizadas com estas instituições, 

como observado. Constatamos, apenas, a forma com que estas informações foram descritas 

no relatório, como um texto corrido e sem a sistematização em tabelas ou gráficos, que 

poderiam ajudar a visualização de dados tão detalhados e importantes. 
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3.4 Relacionamento com a sociedade civil 

Para o ISER, como retratamos ao longo do processo de monitoramento, e 

descrevemos ao longo deste relatório, a participação da sociedade civil e, em contrapartida, 

o relacionamento da CNV com os grupos e pessoas atuantes no campo MVJ eram de suma 

importância. De acordo com a Comissão, este relacionamento se dava da maneira descrita 

abaixo: 

 

Desde o início de seu funcionamento, a CNV estabeleceu canais de 
diálogo com a sociedade civil, que foram utilizados para uma 
interlocução frequente, com o propósito de estabelecer um 
relacionamento contínuo e regular com grupos de familiares de mortos e 
desaparecidos políticos, entidades da sociedade civil, organizações de 
direitos humanos, centrais sindicais, entre outros. Tal diretriz decorreu da 
convicção dos membros da Comissão de que, mesmo a CNV se 
constituindo como órgão de Estado, regido por lei específica, sua 
legitimidade esteve sempre amparada no compromisso com o 
atendimento do desejo da sociedade brasileira, em especial dos familiares 
de mortos e desaparecidos, de obtenção da verdade histórica. (CNV 2014, 
p .71) 

 

No entanto, apesar da CNV descrever este relacionamento como “frequente”, 

“contínuo” e “regular”, no decorrer do processo construído, a falta de espaços 

participativos e a falta de reciprocidade da Comissão foram constantes críticas da 

sociedade civil engajada neste campo. Destacamos as críticas levantadas durante uma 

reunião que ocorreu entre a CNV e a comissão de Familiares de Desaparecidos de São 

Paulo, em 24 de junho de2013166
: “maior transparência e participação efetiva de familiares; 

a necessidade de reestruturação da Comissão; a solicitação do retorno do comissionado 

Claudio Fonteles; a falta de utilização de pesquisas já realizadas; e um maior foco na 

questão de mortos e desaparecidos”.
167 

Rosa Cardoso, coordenadora da CNV na época, em uma entrevista, replicou que: a 

comissão precisa mesmo de uma revisão organizativa. Não estou dizendo que não se fez nada, mas 
                                                 
166 “Ex-ministro reconhece falhas em Comissão Nacional da Verdade”, publicado por O Globo, em 24/6/13. 

Acesso em 27/06/13. Disponível em: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/ex-ministro-reconhece-
falhas-em- comissao-nacional-da-verdade.html;  “Descontentes, familiares cobram ‘nova’ Comissão da 

Verdade”, publicado por Veja, em 25/06/13. Acesso em 27/06/13. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/familias-cobram-de-dilma-nova-comissao-da-verdade    
167 

“Ex-ministro reconhece falhas em Comissão Nacional da Verdade”, publicado por O Globo, em 24/6/13. 

Acesso em 27/6/13. Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/familias-cobram-de-dilma-nova-
comissao-da-verdade; “Descontentes, familiares cobram ‘nova’ Comissão da Verdade”, publicado por Veja, 

em 25/6/13. Acesso em 27/06/13. Disponível em:   

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/ex-ministro-reconhece-falhas-em-%2520comissao-nacional-da-verdade.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/ex-ministro-reconhece-falhas-em-%2520comissao-nacional-da-verdade.html
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/familias-cobram-de-dilma-nova-comissao-da-verdade
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/familias-cobram-de-dilma-nova-comissao-da-verdade
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/familias-cobram-de-dilma-nova-comissao-da-verdade
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que podemos fazer correções. A falta de articulação com quem pesquisa o assunto há 40 anos, que 

são os familiares, tem atrasado nosso trabalho. Qualquer pessoa que trabalha com instituições sabe 

que precisa fazer revisões permanentemente. Isso é normal.168  

 

Abaixo, segue uma análise desta quarta parte do relatório final da CNV, a respeito 

de seu relacionamento com a sociedade civil. Esta parte é dividida em três subitens, quais 

sejam: 1) relacionamento com os grupos de familiares de mortos e desaparecidos; 2) 

relacionamento com os comitês populares de memória, verdade e justiça; e 3) 

relacionamento com as Comissões da Verdade Estaduais, Municipais e Setoriais.  

 

3.4.1 Relacionamento com os grupos de familiares de mortos e desaparecidos 

De acordo com a CNV, houve a preocupação permanente em realizar reuniões de 

trabalho com grupos de familiares de vítimas para o planejamento de audiências e sessões 

públicas, depoimentos, atividades, externas e acolhimento de denuncias. Ainda, segundo a 

Comissão, esta colaboração teve impacto relevante na dinâmica de trabalho da CNV, que 

foi aperfeiçoada ao alongo do tempo (CNV 2014, p.67). 

Em relação a esta questão, os movimentos sociais engajados neste campo redigiram 

uma carta aberta que descrevia críticas a respeito do funcionamento da CNV.  Esta carta foi 

descrita pela CNV em seu relatório final, e os apontamentos indicavam os seguintes 

pedidos: 

a apresentação de um plano de trabalho, com objetivos e metodologia 
definidos, a convocação dos agentes de Estado responsáveis pelos crimes 
de tortura ,execução e desaparecimento forçado, a realização de um 
número maior de audiências públicas, o desenvolvimento de atividades 
de pesquisa voltadas prioritariamente para os casos de mortos e 
desaparecidos e o fortalecimento da pressão política necessária para a 
abertura total dos arquivos dos órgãos envolvidos com a repressão 
política.” (CNV 2014, p. 66).

169 
 

                                                 
168 

“Entrevista com Rosa Cardoso, coordenadora da Comissão Nacional da Verdade”, publicada por Estadão, 

em 25/06/13. Acesso em 27/06/13. Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,entrevista-
com-rosa-cardoso-coordenadora-da-comissao-nacional-da-verdade,1046551,0.htm. Para mais informações, 
consultar III Relatório de Monitoramento do ISER, disponível em http://www.iser.org.br/website/wp-
content/uploads/2013/12/III-Relat%C3%B3rio-Monitoramento-CNV.pdf. 
169 Ver em anexo “Carta Aberta à Comissão Nacional da Verdade”.  

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,entrevista-com-rosa-cardoso-coordenadora-da-comissao-nacional-da-verdade,1046551,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,entrevista-com-rosa-cardoso-coordenadora-da-comissao-nacional-da-verdade,1046551,0.htm
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De acordo com a Comissão, estas considerações e o importante debate crítico 

travado com estes grupos foram essenciais para o aprimoramento de seus trabalhos, 

conferindo “maior centralidade às investigações e à elucidação de casos, além de uma 

maior participação da sociedade civil no de- lineamento da ação da Comissão.” (CNV 

2014, p. 66). 

A CNV informa, ainda, que das reuniões realizadas com os grupos de familiares 

mortos e desaparecidos, foram definidos treze (13) “objetivos específicos” e “linhas de 

ação”, sendo eles: 

 consolidar lista de vítimas de morte e desaparecimento político, com o objetivo 

de estabelecer o universo de casos a ser investigado pela CNV;  

 analisar resultados parciais e dar continuidade às pesquisas da CNV nos 

arquivos de processos do Superior Tribunal Militar (STM), com o propósito de 

localizar fotografias e laudos periciais sobre mortos e desaparecidos políticos;  

 analisar resultados parciais e dar continuidade às pesquisas da CNV nos 

arquivos dos Departamentos e Delegacias de Ordem Política e Social (DOPS), 

sob a guarda dos arquivos estaduais, com o objetivo de localizar e digitalizar 

fotos e laudos periciais sobre mortos e desaparecidos políticos;  

 realizar pesquisas nos acervos digitais do projeto Brasil: nunca mais, no intuito 

de localizar fotografias, laudos de perícia de local e laudos de autópsia de 

mortos e desaparecidos políticos;  

 realizar pesquisas nos arquivos de polícia, perícia técnica e criminalística nos 

diferentes estados da federação;  

 realizar pesquisas nos arquivos dos institutos de medicina legal nos diferentes 

estados da federação;  

 realizar pesquisas em inquéritos policiais militares (IPM) relacionados a mortes 

de agentes das estruturas e órgãos da repressão política, com a finalidade de 

identificar documentos e informações relevantes para a investigação da CNV;  

 identificar e sistematizar informações de documentos oficiais relativos à 

participação de médicos-legistas, peritos e outros agentes públicos em casos de 

morte e desaparecimento político;  

 identificar os processos relativos a crimes políticos e contra a segurança 
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nacional, tramitados no STM e que não constam, para pesquisa, do projeto 

Brasil: nunca mais;  

 identificar as cadeias de comando dos órgãos e locais de repressão nos quais se 

presume a ocorrência de mortes e desaparecimentos políticos, para que a CNV 

proceda à localização dos agentes envolvidos, além de sua convocação para 

prestar depoimento e demais providências cabíveis entre os poderes e 

atribuições da CNV;  

 analisar os depoimentos tomados pela CNV e em outros foros, com o propósito 

de subsidiar as averiguações da CNV sobre casos de mortos e desaparecidos 

políticos;  

 fornecer informações e elaborar questões, com vistas à tomada de depoimentos 

e realização de audiências públicas pela CNV;  

 analisar todos os documentos obtidos pela CNV em acervos no exterior, 

relevantes para o esclarecimento de casos de morte e desaparecimento.  

Em relação à efetividade destas diretrizes, a Comissão indica que, em geral, “foi 

fator relevante para o grande acúmulo de informações” presentes em seu relatório final. 

Diz, ainda, que o engajamento destes grupos contribuiu para a formação de iniciativas em 

temas bastante relevantes, como, por exemplo: o longo trabalho de preparação da audiência 

pública realizada em Brasília em 12 de agosto de 2014, na qual houve o depoimento de vítimas da 

Guerrilha do Araguaia e a apresentação da investigação desenvolvida pela CNV sobre o episódio. 

Mas, certamente, o resultado mais significativo da integração dos familiares de vítimas da 

repressão aos trabalhos da CNV materializou-se na contribuição que deram à elaboração do volume 

III deste Relatório, que contém a apresentação de 434 mortos e desparecidos políticos cuja história 

a CNV procurou resgatar (CNV 2014, p. 68). 

 

3.4.2 Relacionamento com os comitês populares de memória, verdade e justiça  

De maneira breve, em seu relatório final, a CNV descreve sua relação com os 

comitês de memória, verdade e justiça como fundamental tanto para o processo da CNV 

em si, quanto para sua própria criação. Além disso, afirma que a esses grupos, que têm 

entre seus membros ex-presos políticos e familiares de mortos e desaparecidos, prestaram 

importante colaboração ao trabalho da CNV, entregando documentos, oferecendo 
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testemunhos e propiciando um rico manancial de informações acerca de diversos casos sob 

investigação. (CNV 2014, p. 69) 

 

A respeito dos encontros com estes grupos, a Comissão afirma que foram 

organizados eventos com comitês e com sua representação nacional, conformada na Rede 

Brasil de Memória, Verdade e Justiça. O primeiro encontro aconteceu em julho de 2012, 

em Brasília, e o último, em novembro de 2014, também na capital federal (CNV 2014, p. 

69). 

Consideramos insuficiente a descrição feita pelo relatório final da CNV do trabalho 

realizado com os comitês de memória, verdade e justiça, que não indicou, por exemplo, 

quantos comitês foram mapeados, com quantos dialogou e a metodologia utilizada para a 

construção deste diálogo, já que a organização de comitês, grupos, coletivos, em diversos 

estados, desde 2011, representa um significativo movimento neste campo170.  

Como salientamos acima, o ISER realizou, no primeiro semestre de 2013, no marco 

de um ano do funcionamento da CNV, uma pesquisa com estes comitês a respeito de várias 

questões relacionadas às atividades da Comissão e retomou esta mesma pesquisa coletiva 

no marco de dois anos de seu funcionamento. Estes grupos que se articulam nacionalmente 

(no que se denominou Rede Nacional de Memória, Verdade e Justiça) mantêm 

comunicações frequentes, difundindo informações e promovendo ações conjuntas no 

campo da memória, verdade e justiça.171  

Durante a pesquisa realizada pelo ISER foram encontrados 35 comitês de memória, 

verdade e justiça, retratados no quadro abaixo: 

Comitês/Coletivos/Fóruns de Memória, Verdade e Justiça – por UF 

Acre Comitê Estadual pela Verdade, Memória e Justiça, Rio Branco  

                                                 
170 Estes comitês/coletivos têm se organizado fortemente a partir do contexto da votação do Projeto deLei que 
daria origem à CNV, no Congresso Nacional, em 2011. Este movimento se deu pela aproximação de 
diferentes grupos que buscavam incidir neste processo historicamente demandado – por vezes, impulsionados 
pela própria Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A formação de comitês tem se 
multiplicado desde então, em todas as regiões do país. 
171 É o caso, por exemplo, da elaboração conjunta de uma compilação de demandas da sociedade civil, 
apresentadas à CNV em 30/07/12. (Ver: Manifesto de movimentos da sociedade civil no campo da ‘Memória, 

Verdade e Justiça’, em anexo).   
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Alagoas Comitê Pró Comissão da Verdade, Memória e Justiça, Maceió 

Amapá ----- 

Amazonas  Comitê da Verdade do Amazonas 

Bahia  Comitê Baiano pela Verdade, Memória e Justiça, Salvador  
 Comitê Brotense pelo Direito à Memória e à Verdade, Brotas de Macaúbas  

Ceará  Comitê da Memória, Verdade e Justiça do Ceará 

Distrito Federal  Comitê pela Verdade, Memória e Justiça do Distrito Federal  

Espirito Santo  Fórum Direito à Memória e à Verdade do Estado do Espírito Santo, Vitória  

Goiás  Comitê Goiano da Verdade, Memória e Justiça, Goiânia  

Maranhão  Comitê Maranhense da Verdade, São Luís  

Mato Grosso do 
Sul 

 Comitê Estadual pela Memória, Verdade e Justiça de Mato Grosso Sul, Campo 
Grande  

Minas Gerais Comitê pela Verdade, Memória e Justiça de Minas Gerais  
Comitê pela Verdade, Memória e Justiça de Juiz de Fora  

Mato Grosso  Comitê Verdade, Memória, Justiça, Cuiabá  

Pará Comitê Paraense em Defesa da Comissão da Verdade Paulo Fonteles, Belém 

Paraíba Comitê pelo Direito à Memória, Verdade e Justiça na Paraíba  
Comissão Provisória do Comitê pelo Direito à Memória, Verdade e Justiça, João 
Pessoa  

Paraná Fórum Paranaense pelo resgate da Verdade, Memória e Justiça, Curitiba  
Comitê Paranaense Pela Verdade, Memória e Justiça, Curitiba  

Pernambuco Comitê Memória, Verdade e Justiça de Pernambuco, Recife  

Piauí  Comitê pela Verdade, memória e Justiça do Piauí, Teresina  

Rio de Janeiro Coletivo RJ Pela Memória, Verdade e Justiça, Rio de Janeiro 
Comitê Pela Verdade, Memória e Justiça de Niterói  

Rio Grande do 
Norte 

Comitê Estadual pela Verdade, Memória e Justiça do Rio Grande do Norte, Natal 

Rio Grande do 
Sul 

Comitê Carlos de Ré da Verdade e da Justiça, Porto Alegre  
Comitê pela Memória, Verdade e Justiça de Pelotas e região, Pelotas  
Comitê Santa Mariense de Direito a Memória Verdade e Justiça, Santa Maria  

Rondônia ----- 

Roraima ----- 

Santa Catarina Comitê Pela MVJ de Santa Catarina  
Coletivo Memoria, Verdade e Justiça João Batista Rita, Criciúma.  
Coletivo Catarinense Memória, Verdade e Justiça  
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São Paulo Comitê pela Verdade, Memória e Justiça de Campinas 
Coletivo de Mulheres de São Paulo pela Memória, Verdade e Justiça, São Paulo  
Comitê Pró-Comissão da Verdade, Memória e Justiça, Sorocaba 
Comitê Paulista Pela Memória Verdade e Justiça, São Paulo   

Sergipe  ----- 

Tocantins Comitê Pela Verdade e Memória e Justiça, Palmas  

 

Elaboramos a pesquisa como parte de uma proposta de avaliação coletiva. 

Entretanto, compreendeu-se necessário tornar esta iniciativa mais coletiva e participativa, 

afinal, o que se busca é contribuir para um processo político de fortalecimento 

democrático, partindo de uma concepção de democracia que valoriza o papel da sociedade 

civil de fiscalização e monitoramento da atuação governamental e estatal. Para tanto, 

compreendeu-se como fundamental a atuação articulada com outros 

movimentos/grupos/organizações tradicionalmente inseridos neste campo, com suas 

diferentes opiniões, reflexões e concepções políticas. Desta forma, propusemos no final do 

primeiro ano da CNV um desenho metodológico de avaliação coletiva do primeiro ano de 

funcionamento da CNV. Tratou-se de uma proposta de coleta de percepções dos mais 

variados grupos sociais inseridos neste cenário. Neste sentido, procedemos, inicialmente, à 

busca de notas públicas, manifestos e demais documentos que refletem posicionamentos de 

diferentes grupos. Adicionalmente, considerando que nem todos os posicionamentos estão 

sintetizados e publicizados, realizamos uma ação articulada de aplicação de questionários a 

grupos/movimentos/organizações que identificamos neste campo. O próprio processo de 

identificação destes grupos se deu de forma participava, a partir da consulta progressiva a 

cada novo grupo identificado, com atenção a representatividades regionais e institucionais. 

A meta da primeira etapa desta pesquisa (primeiro semestre de 2013) era de 

entender as expectativas e as avaliações destes grupos em relação à CNV até aquele 

momento.172 Enquanto que no segundo momento (realizado um ano após), a proposta foi 

de retomar as questões levantadas na primeira etapa, incluindo também os movimentos de 

familiares de mortos e desaparecidos. 

Em ambos momentos, a maioria das avaliações sobre o trabalho da CNV não foi 

positiva. No primeiro momento, os grupos narraram as expectativas de um processo 

metodológico consistente, que não havia se desenvolvido até então. No final do segundo 

                                                 
172. É importante mencionar que esta avaliação coletiva foi realizada antes da entrega da Carta enviada à CNV 
em julho 2014, citada acima.  
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ano, as respostas tenderam a reiterar uma percepção identificada na fase anterior da 

pesquisa, no sentido de se considerar frágil a trajetória seguida pela CNV. Reconheceu-se 

um avanço genérico em relação ao período anterior, de início dos trabalhos, de modo que 

se “avançou bastante, comparado com o primeiro ano”. A percepção deste avanço está 

relacionada ao entendimento de que “houve mudança. Mais diálogo com os militantes que 

trabalham esta questão há mais de 30 anos. Foram feitos alguns encaminhamentos que 

havíamos solicitado desde o primeiro dia”. Considera-se que a CNV “Tem conseguido 

avanços, mas está longe de cumprir seus objetivos”. No entanto, este é tido como um 

entendimento destoante, sendo mais frequente a avaliação de que “Não houve mudança, o 

funcionamento da CNV esta cada vez mais precária”. 173 

Em relação às possibilidades e objetivos da CNV instalada, um grupo afirmou que 

a falta de transparência já estava presente no processo de construção da lei que a 

implementou: “embora a CNV não venha trabalhando com a devida transparência  …  a 

própria lei que a criou foi muito limitada e a forma como foi votada impediu a participação 

da sociedade civil.”
174 

Já com dois anos de funcionamento, a falta de participação social foi reiterada por 

movimentos no campo MVJ, como endossamos no quarto relatório de monitoramento do 

ISER. 

Em relação à receptividade da CNV percebida pelos entrevistados, houve uma 

percepção ampla de que “A CNV não é muito receptiva às demandadas da sociedade civil e 

não foi transparente durante a maior parte de seu trabalho”. De modo geral, considera-se a 

CNV “Pouco permeável e muito centralizadora também. Deveria estimular mais a 

sociedade civil a realizar a luta por Memória, Verdade e Justiça”. Outros a caracterizam 

como de “Receptividade enigmática, sem posições claras, exceção para pessoas isoladas”. 

Este caráter é apontado como o principal fator para o afastamento de grupos da CNV: O 

[grupo] participou de duas reuniões com a CNV. Foi a primeira reunião da CNV com os familiares 

de mortos e desaparecidos políticos em São Paulo, e outra no Rio de Janeiro com as entidades de 

direitos humanos locais. O [grupo] decidiu não mais participar das reuniões do CNV, tendo em 

vista que as propostas apresentadas pela entidade e os familiares não foram acatadas.  

 

                                                 
173 Para mais informações, ver III Relatório de Monitoramento da CNV do ISER.  
174 

“ m Ano de Comissão da Verdade: Contribuições Críticas para o Debate Público. 2º Relatório de 

Monitoramento da Comissão Nacional da Verdade”, publicado em junho de 2013.  
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No mesmo sentido, outro grupo informa: “Meu grupo participa das reuniões para os quais 

é convidado, poucas; fez uma reunião com a CNV em Brasília onde fez uma proposta de 

ajuda em 2013, aceita, mas até hoje não concretizada”.175 

O ISER esteve presente em quatro (4) encontros ampliados com os grupos de 

memória, verdade e justiça.  Estes encontros são narrados abaixo. 

 

30/07/2014 – Primeiro encontro com Coletivos e Comitês da sociedade civil que 

militam no campo Memória, Verdade e Justiça 

No dia 30 de julho de 2012, no Palácio do Planalto, foi realizado o I 

Encontro/Audiência Pública da Comissão Nacional da Verdade com Coletivos e Comitês 

da sociedade civil que militam no campo Memória, Verdade e Justiça. Estiveram presentes 

quase todos os comitês de estados e cidades do Brasil: Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, 

Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, 

Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio 

Grande do Sul. O ISER esteve presente, assim como outros integrantes do Coletivo RJ 

Memória, Verdade e Justiça (CEJIL, Fórum de Reparação e Memória do Rio de Janeiro, 

Casa da América Latina e outros militantes). Dentre os comissionados, estiveram presentes 

Maria Rita Kehl, Rosa Cardoso, Claudio Fonteles e o então Coordenador Gilson Dipp. 

Houve uma exposição sobre o processo de criação da Comissão Nacional da Verdade, o 

contexto político em que se insere e os desafios da CNV, assim como apresentações sobre a 

trajetória de formação de cada comitê ou coletivo e de suas demandas dirigidas à CNV. As 

demandas abordaram questões relativas a (i) temas a serem incluídos nas investigações 

(mortos e desaparecidos, massacres e violações contra povos indígenas, colaboração de 

países vizinhos na repressão, massacres – Ipatinga, lugares de prisão, incêndios 

criminosos, mortes e espancamentos, relação entre o aparato da repressão e apoiadores 

civis, abertura dos arquivos, perseguição a trabalhadores e sindicatos), (ii) atenção especial 

e metodologia para coleta de testemunhos, (iii) necessidade de fixação da investigação 

sobre agentes do Estado ou a serviço deles (em oposição ao debate sobre “os dois lados”, 

(iv) demanda de publicação dos nomes dos autores das diversas violações de direitos 

humanos investigadas, (v) preocupações quanto à qualidade e publicização das 

investigações e do relatório final, (vi) priorização das investigações ao período a partir de 

1964, (vii) demanda de audiências públicas frequentes em todos os estados do país. Muitos 

                                                 
175 Ver III Relatório de Monitoramento da CNV do I ISER. 
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grupos colocaram materiais e informações à disposição da CNV. Também foram 

apresentados esforços no sentido de construir memórias da resistência pelos estados da 

Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro.  

Este foi o primeiro contato da CNV com representantes de todos os Comitês, 

Fóruns e Coletivos que se formaram na maioria dos estados da federação em uma iniciativa 

de articulação de movimentos e grupos militantes históricos nas questões concernentes à 

ditadura, à repressão e à violência. Nesta ocasião, foram formuladas e unificadas demandas 

desses atores em um único documento que foi enviado à CNV em seguida176. Em termos 

gerais, neste documento foram externadas sugestões e questionamentos quanto ao foco 

temporal das investigações no período pós-golpe de 1964; à prioridade para a investigação 

sobre mortes e desaparecimentos; à necessidade de abertura dos arquivos das forças 

armadas, de oitiva dos sobreviventes e ex-presos sobre as torturas e de convocação de 

depoimentos de integrantes e ex-integrantes das instituições oficiais e clandestinas de 

repressão; à necessidade de investigação sobre violações cometidas contra camponeses, 

trabalhadores rurais, povos indígenas, garimpeiros e comunidades tradicionais; à 

necessidade de investigação sobre as relações entre Estado e civis; à importância de se 

investigar a operação Condor e a relação com as outras ditaduras do Cone Sul; à 

necessidade de se apurar as ações do Poder Judiciário; à importância da garantia de 

assistência psicológica e médica aos que se disponham a depor; à periodicidade e aos 

temas das audiências públicas da CNV; à importância da transparência e da participação 

social ampla nos trabalhos da CNV; à publicação de relatórios parciais e à qualidade do 

relatório final da CNV. 

 O documento é extenso e detalhado e reúne demandas fundamentais. Algumas 

destas demandas têm tido seu cumprimento indicado. Por exemplo, a criação de alguns de 

seus grupos de trabalho e a definição de foco das investigações sobre graves violações de 

direitos humanos cometidas por agentes estatais seus colaboradores.177Entretanto, cabe a 

crítica a respeito do formato do primeiro encontro realizado – difundido em diferentes 

momentos como ‘audiência pública’ – e que se reproduziu nas demais audiências 

acompanhadas posteriormente. Primeiramente, é bastante significativo que no primeiro 

evento da CNV com diversos grupos da sociedade civil, apenas quatro dos comissionados 

                                                 
176  Ver, em anexo, documento de compilação das sugestões e demandas expostas à CNV – protocolado em 30 
de julho de 2012. Ou consulte: http://coletivorj.blogspot.com.br/2012/08/comites-protocolam-demandas-
comissao.html  
177 Por meio da Resolução N. 02, em anexo. 

http://coletivorj.blogspot.com.br/2012/08/comites-protocolam-demandas-comissao.html
http://coletivorj.blogspot.com.br/2012/08/comites-protocolam-demandas-comissao.html
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estivessem presentes. Igualmente, a falta de respostas mais objetivas para os 

questionamentos apresentados na audiência – o que, em alguns dos casos, se torna mais 

compreensível, na medida em que se referem a questões ainda não definidas – foi um fator 

negativo, em se tratando de um encontro participativo. Alguns questionamentos levantados 

desde este primeiro encontro se mantiveram indefinidos durante o período observado. É o 

caso das previsões metodológicas mais precisas – cronogramas, tratamento de informação, 

formas de depoimentos, etc. 

 Neste ponto, é importante frisar que as concepções das dinâmicas envolvidas em 

audiências públicas parecem desconexas. Um encontro178 em que grupos da sociedade civil 

podem fazer uso da palavra – por poucos minutos179 – não sintetiza o propósito de uma 

audiência pública. Espera-se, usualmente, um retorno (mesmo que posterior) sobre as 

questões levantadas – o que não ocorreu, ao menos satisfatoriamente. A dinâmica 

observada, portanto, foi a de um encontro inicial do qual se esperavam outros encontros 

subsequentes, sistemáticos e periódicos.180 

 

29/04/2014 - II Encontro da CNV com coletivos e comitês da Sociedade Civil 

O encontro da sociedade civil com a Comissão Nacional da Verdade ocorrido em 

São Paulo no dia 29 de 04 de 2013 foi precedido por um encontro dos comitês, fóruns, 

coletivos e entidades de, pelo menos, vinte estados, com a presença de, aproximadamente, 

noventa pessoas entre representantes e ouvintes interessados. Os membros da CNV 

presentes foram Paulo Sérgio Pinheiro, Maria Rita Kehl e Rosa Cardoso. 

 Neste encontro, foram organizados debates por grupos temáticos a partir dos quais 

se compilou um relatório final que foi lido para a CNV no referido encontro. Esses temas 

foram: Anistia e ‘cumpra-se!’; Mortos e Desaparecidos Políticos; Oitiva de Militares; 

Conspirações e Atentados da Ditadura Militar; Desconstrução ideológica da ditadura 

militar e produção de sentido; Violações coletivas: camponeses, indígenas e trabalhadores 

urbanos e sindicalistas. Todos os grupos temáticos discutiram e elaboraram críticas e 

                                                 
178 Aliás, é sintomático que num primeiro momento de mobilização este evento estava sendo chamado 
justamente de “encontro” e “reunião” com a sociedade civil. Ver: Convite CNV, de 08/07/2012, e Release da 
CNV, de 25/07/2012, em anexo. 
179 Compreende-se, entretanto, a necessidade de se administrar os tempos de fala, considerando o grande 
número de participantes inscritos em todos os encontros promovidos pela CNV. 
180 

Relato retirado de “ m Ano de Comissão da Verdade: Contribuições Críticas para o Debate Público. 2º 
Relatório de Monitoramento da Comissão Nacional da Verdade”, publicado em junho de 2013. 
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demandas à CNV no que se refere à metodologia de trabalho, à falta de realização de 

audiências públicas em alguns estados, entre outros. 

 O encontro com a CNV em São Paulo foi organizado em quatro momentos. 

Primeiramente, houve uma fala de abertura do então coordenador Paulo Sérgio Pinheiro, 

na qual foi anunciado i) o encontro de apresentação do balanço de um ano de trabalho na 

CNV no dia 13 de maio em Brasília; ii) a necessidade de se estabelecer um canal de 

diálogo maior com a CNV e iii) o compromisso de que as informações sobre autoria das 

violações de direito estarão presentes no relatório final e que, assim, o relatório poderá 

servir a um futuro processo de reinterpretação da Lei de Anistia e responsabilização por 

violações de direitos humanos.  

 O segundo momento foi dedicado à leitura do documento final do encontro da 

sociedade civil organizado nos seis temas acima mencionados. Após a leitura, os membros 

responderam algumas questões colocadas, sempre reiterando o dia 13 de maio como o 

momento principal de balanço do que foi desenvolvido até este momento de trabalho.  

 O terceiro momento foi a coletiva de imprensa. A fala inicial de representantes da 

sociedade civil afirmou a cobrança pelo esclarecimento de todas as mortes e os 

desaparecimentos ao invés da investigação de casos emblemáticos, compromisso que foi 

acolhido e confirmado por Rosa Cardoso. Os jornalistas questionaram muito a afirmação 

de Paulo Sérgio Pinheiro de que o relatório final da CNV comportaria informações sobre 

autoria que serviriam à reinterpretação da Lei de Anistia, ao que o coordenador respondeu 

com base nos precedentes do direito internacional dos direitos humanos, rebatendo os 

questionamentos sobre que base legal daria suporte a esta afirmação, etc. Também foi 

questionado o afastamento de Gilson Dipp, o que foi respondido por Rosa Cardoso com a 

informação de que este membro teria anunciado sua saída da CNV. Além disso, foi 

anunciada por um representante da sociedade civil uma marcha à Brasília em setembro 

deste ano para a sensibilização da sociedade sobre os temas relativos à ditadura e à 

verdade, memória e justiça.  

 O quarto e último momento deste encontro foi de esclarecimentos mais 

sistemáticos acerca das demandas feitas pela sociedade civil: 

1. Sobre documentos enviados pela sociedade civil para a CNV: houve 
reconhecimento de que realmente não foram retornados contatos, mas foi afirmado 
que esse material tem sido fundamental.  

2. Sobre a publicização de depoimentos: foi afirmado que a posição oficial da CNV é 
divulgar tudo no seu site oficial.  
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3. Sobre a publicação de relatórios bimestrais: foi afirmado que farão relatórios 
parciais e que estão em processo de elaboração de indicadores de medição de 
resultados.  

4. Sobre a qualidade das oitivas de agentes do Estado e a proposta de estudo prévio 
dos crimes e oitiva das vítimas: reconheceu-se que estão muito longe de alcançar 
resultados realmente significativos. E que é necessário descentralizar o trabalho de 
oitivas. Foi colocado o desafio de como trabalhar com vítimas e familiares nessa 
descentralização.  

5. Sobre questionamentos de ausência de metodologia: foi afirmado não haver 
maiores problemas. A metodologia é baseada no trabalho de 14 grupos temáticos, 
na história oral (depoimentos) e em documentos. Foi afirmado que todos os 
arquivos da CNV são digitalizados (milhões de páginas do Arquivo Nacional, 
dentre eles o arquivo do SNI).  

6. Sobre transparência e publicidade: foi afirmado que o site oficial está em 
permanente processo de aperfeiçoamento. 

7. Sobre a oitiva de agentes do regime: foi afirmado que a CNV está fazendo este 
trabalho e que há uma lista de agentes a serem convocados.  

8. Sobre o trabalho com casos emblemáticos: foi afirmado que a CNV não trabalhará 
com casos emblemáticos, reiterando que todos os casos de mortos e desaparecidos 
serão esclarecidos.  

9. Sobre os locais de prisão e tortura: foi afirmado que é compromisso da CNV 
identificar os locais de repressão e falar com os governadores para que sejam 
transformados em centros de memória.  

10. Sobre cobranças e a colaboração com documentos e as descobertas da sociedade 
civil, em geral: foi afirmado que cobranças são bem-vindas e que “os coloca para 
trabalhar”. 

11. Sobre os dossiês encaminhados à CNV que não obtiveram resposta: foi afirmado 
que as respostas virão no relatório final, uma vez que não há tempo de responder à 
chegada de cada um. Afirmou-se que não são ignorados, não são esquecidos em 
gaveta, que são material fundamental de trabalho.  

12. Sobre violações coletivas: afirmou-se que os sindicatos rurais e de advogados 
também são objeto de investigação de violações coletivas. 

13. Aos familiares de mortos e desaparecidos afirmaram todo seu compromisso com as 
investigações e esclarecimentos. 

14. Sobre os subsídios para responsabilização e reinterpretação da Lei de Anistia: foi 
afirmada a posição de que “Verdade tem a ver com justiça, só se completa com 

justiça”.  
15. Por fim, foi enfatizado que um Relatório de prestação de contas será publicado em 

13 de maio em Brasília.181 
 
 
  
21/5/2013 - Balanço de um ano da CNV 

Para nós do ISER, foi uma surpresa este encontro de publicização do “Balanço de 

Atividades: 1 ano de Comissão da Verdade” ter sido realizado como uma entrevista 

                                                 
181 

Relato retirado de “ m Ano de Comissão da Verdade: Contribuições Críticas para o Debate Público. 2º 
Relatório de Monitoramento da Comissão Nacional da Verdade”, publicado em junho de 2013. 
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coletiva a imprensa, até porque foi divulgado que teria um evento já no segundo encontro 

da CNV com coletivos e comitês da sociedade. E foi difícil saber se o evento seria ou não 

aberto ao público. O encontro foi planejado em vários momentos, mas esta programação 

não incluiu a abertura de falas de grupos da sociedade civil que estavam presentes 

(membros do Comitê de memória, verdade e justiça do Distrito Federal, alguns familiares 

de mortos e desaparecidos, um representante do ISER e a Comissão da Verdade do 

Sindicato de Jornalistas de Goiás). Depois da entrevista coletiva e da fala dos convidados 

externos, optou-se por conceder à sociedade civil 15 minutos para a realização de 

perguntas. Este tempo se esgotou antes da finalização dos questionamentos, o que tornou 

as falas apressadas. Cinco pessoas da sociedade civil foram ouvidas: quatro familiares e 

um ex-preso político. Um deputado federal também se manifestou. Uma pessoa inscrita 

não teve a oportunidade de falar.182 

É interessante observar que neste evento foi informado que seriam realizados mais 

cinco encontros de âmbito nacional. No entanto, o ISER tem informação da realização de 

apenas  dois  (2) encontros com a sociedade civil neste formato, um em junho, somente 

com familiares, e outro em dezembro, com grupos da sociedade civil.  

 

16/12/2013 - Relato da reunião da CNV com grupos da sociedade civil 

Realizado em 16 de dezembro de 2013, o encontro se iniciou com uma 

apresentação coletiva de todos os presentes. Pela CNV, estavam, inicialmente, os 

assessores André Saboya e Vivien Ishaq, e a comissionada Rosa Cardoso. Após cerca de 1 

hora de iniciada a reunião, também integrou o grupo o comissionado José Carlos Dias. 

Tempo depois, chegou a comissionada Maria Rita Kehl. 

Como informe, Rosa indicou que foi combinado com a presidente Dilma a extensão 

dos trabalhos da comissão e justificou a presença de apenas um comissionado nas 

atividades da CNV nos estados. Após pactuação de pauta, procedeu-se a alguns informes 

dos GTs e, em seguida, uma rodada de falas para os comitês e grupos presentes. Dentre 

demandas, críticas e ponderações, se destacam discursos que ressaltam “temas” de 

preocupação da sociedade civil, no que se refere às investigações da CNV, como a questão 

dos 'mortos e desaparecidos', considerando serem muitos acervos já existentes, além de 

prévios depoimentos de vítimas, testemunhas e torturadores. Quanto a isso, se questionou o 

                                                 
182 

Ver “ m Ano de Comissão da Verdade: Contribuições Críticas para o Debate Público. 2º Relatório de 

Monitoramento da Comissão Nacional da Verdade”, publicado em junho de 2013. 
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status da Comissão de Mortos e Desaparecidos da Secretaria de Direitos Humanos, em 

suposta duplicidade com a CNV. Ainda, em termos metodológicos, reforçou-se a 

importância do uso da tecnologia de pesquisa e abertura de acervos, com destaque ao 

Brasil Nunca Mais Digital. 

Também as questões indígenas e camponesas foram destacadas em falas de grupos 

presentes, no que tange às graves violações a essas populações. Quanto ao caso da 

Guerrilha do Araguaia, se destacou a demanda à CNV para maior divulgação da sentença 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos que condenou o Estado brasileiro. 

 Quanto ao sentido de difusão e popularização desta discussão, também foram 

apresentados questionamentos sobre o relatório final da CNV e seu processo de construção, 

reforçando-se demandas de participação da sociedade. Outras falas enfatizaram a 

importância da divulgação do relatório, pontuando-se que o relatório da CONADEP, por 

exemplo, seria até hoje vendido em bancas. 

Os representantes da CNV presentes apresentaram falas no sentido de valorizar o 

trabalho de comissões locais, como contribuição aos trabalhos da Comissão Nacional. 

Indicaram estarem sendo planejadas ainda três grandes audiências sobre o Araguaia (ao 

menos uma no Rio e outra em Brasília) com indicativo para fevereiro. Uma participante da 

reunião e familiar de desaparecido no Araguaia afirmou não ter sido avisada, indicando que 

nenhum familiar de Brasília teria sido comunicado. O assessor André Saboya disse que 

este equívoco seria corrigido a partir daquele dia. Disse ainda que já tinham sido coletados 

mais de 500 testemunhos, contudo sem fazer nenhuma especificação. 

Assessores do GT Trabalhadores e Repressão Sindical deram um informe relatando 

ser este o GT mais recente e que estavam realizando reuniões semanais, tendo como 

integrantes também as centrais sindicais. Informaram que o trabalho do GT estava sendo 

orientado por 11 pontos metodológicos, disponíveis em sua página virtual183. As pesquisas 

seriam baseadas em acervos de empresas, do Ministério do Trabalho e Emprego e de 

sindicatos, além de um questionário específico do GT. Indicaram, ainda, estarem em 

parceria com a Comissão Camponesa da Verdade. 

Ainda quanto às falas dos comissionados, além da condução e informes de Rosa 

Cardoso, Dias afirmou que a reunião marcava a postura da CNV de atuar em conjunto com 

a sociedade, e Maria Rita Kehl saudou a importância dos comitês para a construção do 

relatório.  

                                                 
183 Disponíveis no blog criado pelo GT: http://www.trabalhadoresgtcnv.org.br/.  

http://www.trabalhadoresgtcnv.org.br/


  

  

146 

 Em seguida, Rosa Cardoso procedeu à apresentação sobre como vinha sendo 

pensada a construção do relatório final da CNV. Segundo apresentado, o relatório final 

seria constituído de seis partes principais, contando-se ainda com uma narrativa sobre o 

golpe (antecedentes, apoios, violações) e uma última parte destinada às recomendações. 

Rosa Cardoso frisou que nem todas as questões vão poder ter o mesmo tamanho e 

relevância no relatório final e que o aspecto central são as questões de lesa-humanidade.  

Conforme apresentação e documento distribuído aos presentes (vide anexo), o 

relatório se dividiria em: 

Parte I: CNV [história, marco legal, competências, lei] e conceitos internacionais [tortura, 

desaparecimento forçado, etc.]. 

Parte II: período de 1946 a 1964 [5 tentativas de golpe] + lugares de prisão no golpe 

[manicômios, estádios, prisões] + presença americana e apoio empresarial e midiático. 

Parte III: descrição das graves violações [descrição de autoria e lugares]. 

Parte IV: vítimas e grupos sociais vitimados: informações específicas os grupos de 

trabalho. 

Parte V: instituições do Estado e a sociedade face às graves violações aos direitos 

humanos.  

Parte VI: conclusões e recomendações. 

 Em seguida à apresentação, nova rodada de falas teve seguimento, em que os 

grupos e atores presentes explicitaram críticas, demandas e indicações aos trabalhos da 

CNV – a despeito da fala anterior do comissionado Dias, no sentido de não ser aquele o 

espaço para o debate das recomendações. Foram especialmente questionados elementos 

como a inexistência do canal de comunicação com a CNV, que havia sido anunciado pelo 

então coordenador Paulo Sérgio Pinheiro no último encontro com comitês e coletivos; a 

importância do caráter processual e do debate das recomendações do relatório; a 

necessidade de difusão e articulação das estratégias pré e pós-relatório. 

 Após intervalo, a parte da tarde do encontro foi marcada pela continuidade dos 

debates sobre o relatório final. Rosa Cardoso comentou que o debate sobre a Lei de Anistia 

vai constar na parte que trata de como o Legislativo lidou com as violações. Disse, ainda, 

que Pedro Dallari seria o coordenador do relatório. Comentou que existiriam dois 

posicionamentos na CNV: um que defende que o relatório seja publicado sem 

interferências externas e outro à favor da entrega primeiro à presidenta para avaliação e 
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posterior publicação. Dias, então coordenador da CNV, afirmou, como posição final da 

comissão, que o relatório seria entregue primeiro à Presidência da República.  

Participantes do encontro voltaram a listar pontos de debate sobre o processo de 

construção do relatório, desde a importância em se apontar os nomes de torturadores no 

relatório; a falta de diálogo com os familiares e ex-presos políticos; até a importância de se 

fazer constar a discussão sobre as dificuldades de criação de uma comissão da verdade 

décadas após o fim na ditadura, incluindo-se a articulação de uma segunda comissão da 

verdade. Algumas questões temáticas foram novamente mencionadas. 

Exemplificadamente: a questão indígena e camponesa; a importância do movimento 

estudantil/juvenil na resistência à ditadura; e casos locais como de Corumbá e o porão de 

Campo Grande. Rosa, ao final, colocou que demandar uma 2ª CNV neste momento não 

fortaleceria a pauta MVJ.184 

Depois de dezembro de 2013, não foram registrados pelo ISER mais encontros com 

comitês ou coletivos.185  

 

3.4.3 Relacionamento com as Comissões da Verdade Estaduais, Municipais e Setoriais 

O último subitem da narrativa a respeito do relacionamento da CNV com a 

sociedade civil trata das comissões da verdade formadas nos âmbitos estaduais, municipais 

e setoriais. Para a CNV, a sua própria construção criou um “cenário favorável para a 

criação destas comissões”. 

 

 

                                                 
184 Relato retirado do IV Relatório de Monitoramento da CNV do ISER. 
185 No relatório final da CNV é informada a realização de um encontro com a Rede Nacional MVJ em 
novembro de 2014, entretanto, o ISER não teve informações sobre este evento.  

 

Formação de Comissões da Verdade Estaduais, Municipais e Setoriais 

Hoje, já são mais de uma centena  as instituições dessa natureza, com diferentes regimes 
jurídicos, que perfazem uma rede bastante ativa. A CNV procurou fomentar a criação 
dessas comissões, entendendo que o trabalho delas seria de grande ajuda à atividade de 
pesquisa realizada pela CNV, o que, de fato, acabou ocorrendo.  (CNV 2014, p.69)  
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A CNV informa que em outubro de 2012 foram enviados ofícios aos governadores 

dos estados solicitando "engajamento no processo de criação de comissões da verdade” 

(CNV 2014, p. 69). A partir de suas implementações, a CNV afirma que diversas reuniões 

foram realizadas. A Comissão indica, ainda, que  

Para a formalização desse relacionamento com as comissões parceiras, a 
CNV celebrou com elas acordos de cooperação técnica. Entre os pontos 
importantes de tais acordos estiveram a previsão de intercâmbio de 

informações e documentos, a organização conjunta de atividades e 

diligências, e o encaminhamento dos acervos documentais e dos 

depoimentos coletados ao Arquivo Nacional (AN), para sua integração ao 

arquivo da CNV, que terá essa destinação por força de disposição da Lei 

no 12.528/11. Foram celebrados, com essa finalidade, 43 acordos de 

cooperação técnica. (CNV 2014, p.69) 
 

No início do relatório final, a CNV lista as comissões com as quais firmou termos 

de cooperação. Entre elas, dez (10) são comissões estaduais; seis (6) são comissões 

municipais; seis (6) são comissões universitárias; e seis (6) são comissões setoriais (dados 

sistematizados abaixo). No entanto, não foram publicizadas informações mais detalhadas, 

como, por exemplo, quando e quais os conteúdos desses termos. E, apesar da CNV listar 

vinte e oito (28) comissões da verdade, ela mesma reconhece a existência de “centenas” de 

comissões da verdade no Brasil, o que indica a falta de um mapeamento mais detalhado. 

Há também uma dissonância na informação recebida pelo ISER sobre esta questão. Em 

resposta a ofícios do ISER, no último semestre, a CNV informou que havia mapeado 

noventa e duas (92) comissões de diversas categorias, e que a CNV possuía, dentre estas, 

quarenta e três (43) termos de cooperação técnica.186  

A tabela abaixo contém informações indicadas no relatório final da CNV, a respeito 

das comissões com as quais a CNV firmou cooperação: 

Comissões com termo de cooperação com a CNV (indicado no Relatório Final da CNV, sem página) 

Tipo de Comissão  Nome da Comissão 

COMISSÃO 

PARLAMENTAR 

Subcomissão Parlamentar 

                                                 
186. Ver resposta ao Ofício no. 43, datada de 15/09/2014.  
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COMISSÕES ESTADUAIS 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”; 

Comissão Especial da Verdade da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo;  

Comissão Estadual da Memória e Verdade Dom Helder Câmara (PE); 

Comissão Estadual da Memória, Verdade e Justiça Deputado Estadual 
José Porfírio de Souza (GO); 

Comissão Estadual da Verdade da Bahia; 

Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro; 

Comissão Estadual da Verdade do Rio Grande do Sul; 

Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória do Estado 
da Paraíba; 

Comissão Estadual da Verdade Francisco das Chagas Bezerra 
“Chaguinha” (AP); 

Comissão Estadual da Verdade Paulo Stuart Wright (SC); 

COMISSÕES MUNICPAIS 

Comissão da Memória, Verdade e Justiça de Natal “Luiz Ignácio 

Maranhão Filho”; 

Comissão da Verdade da Câmara Municipal de Araras; 

Comissão da Verdade do Município de São Paulo “Vladimir Herzog”; 

Comissão da Verdade “Professor Michal Garten raut” da Câmara 

Municipal de São José dos Campos; 

Comissão Parlamentar Especial da Verdade da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão; 

Comissão Municipal da Verdade no Âmbito do Município de Juiz de 
Fora (MG); 

COMISSÕES Comissão Anísio Teixeira de Memória e Verdade da UnB; 
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UNIVERSITÁRIAS Comissão da Memória e da Verdade Eduardo Collier Filho da Faculdade 
de Direito da UFBA; 

Comissão da Memória e Verdade da UFPR; 

Comissão da Verdade da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Reitora Nadir Gouveia Kfouri; 

Comissão da Verdade e Memória: pela construção do Nunca Mais! 
(Escola de Sociologia e Política de São Paulo); 

Comissão da Verdade “Marcos Lindenberg” da  niversidade Federal de 

São Paulo; 

COMISSÕES 

INSTITUCIONAIS 

Comissão da Verdade da OAB/PR; 

Comissão da Verdade dos Jornalistas Brasileiros (Federação Nacional 
dos Jornalistas); 

Comissão da Verdade e da Memória Advogado Luiz Maranhão 
(OAB/RN);  

Comissão da Verdade e do Memorial da Anistia Política da OAB/MG; 

Comissão Especial da Memória, Verdade e Justiça da OAB (Conselho 
Federal da OAB); 

Comissão Memória, Verdade e Justiça do Sindicato dos Trabalhadores 
nas Empresas Próprias e Contratadas na Indústria e no Transporte de 
Petróleo, Gás, Matérias-Primas, Derivados e Afins, Energia de 

Biomassas e Outras Renováveis e Combustíveis Alternativos no Estado 
do Rio de Janeiro; 

 

De maneira geral, a CNV não entrou em detalhes a respeito do trabalho realizado 

por e com estas comissões, como, por exemplo, quais destas entregaram relatórios, quais as 

informações por elas fornecidas, qual o tipo de atividade conjunta, etc. O ISER pediu estas 

informações à CNV, que respondeu que foram entregues, entre 01/06/2014 e 15/09/2014, 

vinte e quatro (24) relatórios por estas comissões, sem fornecer, entretanto, maiores 

detalhes.  
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3.5 Cooperação internacional 

Sobre a cooperação internacional com outros órgãos, a CNV afirma que foi 

fundamental para a realização de seus trabalhos, e que, em outubro de 2013, foi celebrado 

entre a Comissão e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

projeto de cooperação técnica internacional intitulado Fortalecimento da Comissão 

Nacional da Verdade.  

 

 

Cooperação entre PN D e CNV, projeto “Fortalecimento da Comissão Nacional da Verdade” 

Por meio desse projeto, foram contratados, entre outros, pesquisadores, assistentes e peritos, que 
prestaram assessoria técnica voltada à realização dos eixos estruturantes de atuação da CNV: 
pesquisa, articulação e comunicação. 81. Mas essa dimensão internacional no perfil de atuação da 
CNV não se restringiu ao suporte estrutural das atividades da Comissão (CNV, 2014, pg. 70) 
 

 

Ainda, a CNV afirmou em seu relatório final que “desenvolveu intenso intercâmbio 

com entidades estrangeiras e organizações internacionais, auferindo subsídios importantes 

em matéria de Justiça de transição e mesmo sobre o trabalho realizado por cerca de 

quarenta comissões da verdade que já funcionaram ao redor do mundo.” (CNV, 2014, pg. 

70). Sistematizamos esse panorama no quadro a seguir,embora com precariedade de 

informações: 

 

 

Ano Instituição /Estado       Atividades Desenvolvidas  

2012 
 

Centro Internacional para a 
Justiça de Transição (International 
Center for Transitional Justice – 
ICTJ) - organização não 
governamental reconhecida como 
referência internacional na 
temática transicional, baseada em 
Nova York, nos Estados Unidos. 

Além de prover recomendações e análises sobre 
os trabalhos da CNV, o ICTJ ainda ofereceu 
treinamento técnico à equipe da Comissão. 

Não 
informou 

Não informou 

Atuação de pesquisadores e peritos do Brasil, 
da Argentina e do Uruguai no grupo de trabalho 
que atuou na exumação e nas atividades 
periciais relativas aos restos mortais do ex-
presidente João Goulart. 

2013/2014 
Brasil/Argentina/Uruguai 
Ministro das Relações Exteriores, 

Essa ação representou um aprofundamento na 
cooperação já existente entre as instituições de 
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Luiz Alberto Figueiredo Machado 
assinou, em Havana, Cuba, 
memorandos de entendimento 
bilaterais para o intercâmbio de 
documentação para o 
esclarecimento de graves 
violações aos direitos humanos, 
ao lado do chanceler Héctor 
Timerman, da Argentina, e do 
chanceler Luis Almagro, do 
Uruguai. 

direitos humanos dos três países e colaborou 
para o desenvolvimento das pesquisas 
realizadas pela CNV, notadamente no que se 
refere à investigação da coordenação repressiva 
ilegal entre os países do Cone Sul, na 
perseguição e eliminação de seus opositores. 
 

2013 

Brasil/Alemanha (não há clareza 
sobre a configuração desta 
cooperação no relatório final da 
CNV) 
 
Em 15 de maio de 2013, a 
conselheira Rosa Maria Cardoso 
da Cunha e o então conselheiro 
Claudio Fonteles mantiverem 
reunião com o presidente da 
Alemanha, Joachim Gauck, no 
Rio de Janeiro. Nesse encontro, a 
CNV pediu apoio do governo 
alemão para a entrega de 
documentos que pudessem ajudar 
a esclarecer o monitoramento de 
brasileiros que, durante a ditadura 
(1964-1985), se exilaram naquele 
país. 

Não há clareza sobre a configuração desta 
cooperação no relatório final da CNV e quais 
atividades foram desenvolvidas. No entanto, 
outras atividades foram detalhadas em relação à 
Alemanha, que serão narradas mais à frente. 
 

2014 Brasil/Argentina 

Reunião com a Secretaria de Direitos Humanos 
da Argentina para o planejamento de pesquisas 
no Arquivo Nacional da Memória da Argentina; 
pesquisa em arquivos da Justiça Federal 
argentina, em Buenos Aires; entrevistas em 
Buenos Aires com familiares de vítimas de 
cidadãos argentinos desaparecidos no Brasil; 
entrevista com duas testemunhas de 
desaparecimentos forçados de cidadãos 
brasileiros em Córdoba, na Argentina; e 
pesquisa nos arquivos da Comisión Provincial 
por la Memoria, em La Plata. 

2014 Brasil/Argentina 

A equipe da CNV identificou, no arquivo 
central do Ministério de Relações Exteriores e 
Culto da República Argentina, 66 caixas com 
documentos que poderiam esclarecer violações 
de direitos humanos cometidas durante a 
ditadura militar brasileira. Em seguida, em 
julho de 2014, a Comissão pela Memória da 
Província de Buenos Aires (CPM), da 
Argentina, entregou documentação com 
informações sobre as circunstâncias da prisão e 
do desaparecimento de 11 cidadãos brasileiros 
naquele país. O conjunto de documentos inclui 
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informações sobre seis argentinos presos e 
desaparecidos no Brasil, além de outros casos 
de graves violações de direitos humanos 
envolvendo a colaboração de organismos da 
repressão de ambos os países. A documentação 
inclui, ainda, acervo sobre o monitoramento 
sofrido pelo ex-presidente João Goulart na 
Argentina. 

Não 
informou 

Brasil/Paraguai 

A CNV realizou visita no chamado Arquivo do 
Terror, que contém documentos policiais e 
militares da ditadura de Alfredo Stroessner e se 
encontra atualmente sob a custódia da Suprema 
Corte de Justiça do Paraguai, em Assunção. 
Nessa mesma visita, foi feita pesquisa no 
Arquivo da Comissão de Verdade, Memória e 
Justiça do Paraguai, gerido pela Diretoria de 
Memória e Verdade da Defensoria do Povo 
daquele país. 

2013 Brasil/Uruguai 

A Comissão promoveu, em conjunto com a 
Secretaria de Direitos Humanos para o Passado 
Recente da Presidência da República do 
Uruguai, intercâmbio de documentos dos 
arquivos brasileiros e uruguaios, que pudessem 
ajudar a esclarecer casos de desaparecimentos 
forçados e outras graves violações de direitos 
humanos. Posteriormente, em janeiro de 2014, 
a Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência do Uruguai encaminhou à CNV 
documentos sobre o monitoramento e 
perseguição sofridos pelo ex-presidente João 
Goulart, quando se encontrava exilado naquele 
país.  

2014 Brasil/Chile 

A CNV representada pela conselheira Rosa 
Maria Cardoso da Cunha, esteve em outubro de 
2013 na cidade de Santiago, onde proferiu 
palestra no seminário Diálogos Chile–Brasil: 
memória, justiça, verdade e cultura nas 
transições democráticas. Já em abril de 2014, a 
CNV esteve em missão no Chile para participar 
das seguintes atividades: reunião com equipe do 
Ministério das Relações Exteriores; reunião 
com equipe da Fundação de Documentação e 
Arquivos do Vicariato da Solidariedade e do 
Programa de Direitos Humanos do Ministério 
do Interior; reunião com o ex-secretário 
executivo da Comissão Verdade e 
Reconciliação, Jorge Correa, e com o ex-
comissário, José Zalaquett; reunião com 
Claudio Nash, diretor do Centro de Direitos 
Humanos da Universidade do Chile; reunião 
com Lorena Fries, secretário executivo do 
Instituto de Direitos Humanos; visita à 
Fundación de Ayuda Social de las Igrejas 
Cristianas (FASIC), a Corporación de 
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Promoción y Defensa de los Derechos del 
Pueblo (Codepu) e à Associação de Familiares 
de Desaparecidos; visita aos arquivos da 
Chancelaria chilena; pesquisa documental nos 
arquivos da Embaixada e do Consulado 
brasileiros; e reunião com a senadora Isabel 
Allende. 

2014 Alemanha/Brasil 

A CNV também em missão em Berlim, na 
Alemanha, em janeiro de 2014, com o objetivo 
de buscar informações que auxiliassem a 
desvendar casos de graves violações de direitos 
humanos ocorridas durante o período 1964-
1988. Ali foram pesquisados os documentos 
desclassificados sobre o Brasil nos chamados 
“arquivos políticos” do Auswärtiges Amt 

(Ministério das Relações Exteriores). Em 
seguida, foram analisadas cerca de uma centena 
de pastas com milhares de documentos, dos 
quais 3.500 foram selecionados e fotografados, 
encontrando-se atualmente no arquivo da CNV. 
Na mesma missão, foi realizada pesquisa no 
Der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen 
(BstU) (Comissão Federal para os Arquivos da 
Stasi), instituição que reúne os arquivos do 
serviço de inteligência e segurança da antiga 
Alemanha Oriental. Também foi facultado à 
CNV o acesso remoto a outros arquivos 
alemães, como o do Bundesministerium der 
Justiz (Ministério da Justiça) e o Bundesarchiv 
– Abteilung Militärarchiv (Departamento de 
Arquivos Militares).  
 

2014 Brasil/Estados Unidos 

A equipe da CNV esteve em Washington, nos 
Estados Unidos, onde realizou trabalho de 
pesquisa nos arquivos mantidos pela Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) 
acerca de 30 casos de graves violações de 
direitos humanos perpetrados no Brasil durante 
a ditadura militar. A Comissão ainda pesquisou 
arquivos da Organização das Nações Unidas 
(ONU) e do Alto Comissário das Nações 
Unidas para Refugiados (ACNUR), em 
Genebra, na Suíça, identificando ao menos 5 
mil páginas de documentos sigilosos 
envolvendo o Brasil. Por fim, em 20 de junho 
de 2014, o Ministério das Relações Exteriores 
entregou à CNV 43 documentos do 
Departamento de Estado dos Estados Unidos, 
produzidos no período de janeiro de 1967 a 
dezembro de 1977. Entre esses documentos, 
elaborados entre 1967 e 1974, 18 foram 
desclassificados e tornados acessíveis em 19 de 
maio de 2014. Outros 25, produzidos entre 
1973 e 1977, já haviam sido desclassificados 
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entre os anos de 2005 e 2009. Tais documentos 
foram publicados integralmente no sítio da 
CNV. 
 

 

3.6 Investigação sobre a morte dos presidentes Juscelino Kubitschek e João Goulart e do 

educador Anísio Teixeira  

 A partir da página 72 de seu relatório final, a CNV narra as atividades 

desenvolvidas na investigação da morte dos presidentes Juscelino Kubitschek e João 

Goulart, ambos falecidos em 1976, e do educador Anísio Teixeira. De acordo com a 

Comissão, “O registro desses casos neste capítulo dedicado à descrição dos trabalhos da 

CNV é relevante, por exemplificar a meticulosidade com que foram realizadas as 

atividades de investigação levadas a efeito pela Comissão.” (CNV 2014, p. 73) 

 Apesar destas investigações merecerem narrativas detalhadas e distintas, o ISER 

entende como confusos os objetivos da CNV em descrevê-las nesta parte do relatório, 

dedicada à descrição de suas atividades e do caminho metodológico percorrido ao longo de 

seu processo político-institucional. Tendo em vista o aspecto conteudístico desta seção 

(apesar das informações metodológicas informadas), o ISER optou por não analisá-la, 

observando a pertinência temática desta parte do relatório de monitoramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

156 

A 

PARTE III 
 

AVALIAÇÃO E EXPECTATIVA DOS RESULTADOS DA CNV 
POR ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DO CAMPO 
DOS DIREITOS HUMANOS 
 

1. PROPOSTA E OBJETIVOS DE UMA AVALIAÇÃO COLETIVA 

 

s duas primeiras partes deste relatório foram dedicadas à apresentação da 

metodologia adotada pelo ISER no monitoramento da Comissão Nacional 

da Verdade (CNV) e a uma narrativa sobre os últimos seis meses de 

funcionamento da CNV, em que nos propusemos apresentar alguns aspectos formais, 

estruturais e institucionais do processo político e metodológico adotado pela Comissão. No 

item 3.4 da Parte II deste relatório, foi feita uma análise da avaliação metodológica descrita 

pela própria CNV a respeito de sua “Relação com a sociedade civil”
187. No entanto, 

conforme descrito pela própria CNV, a “sociedade civil”, neste caso, ficou restrita “1) aos 

grupos de familiares de mortos e desaparecidos; 2) aos comitês  populares de memória, 

verdade e justiça e 3) as Comissões da Verdade Estaduais, Municipais e Setoriais”.  

 Neste capítulo do V Relatório de Monitoramento elaborado pelo ISER, 

compreendeu-se necessário ampliar a escuta junto às organizações da sociedade civil no 

Brasil, abrangendo um conjunto maior dessas organizações, quais sejam, aquelas 

envolvidas com o campo mais amplo dos Direitos Humanos, e não somente os “grupos de 

familiares de mortos e desaparecidos”, “comitês populares de memória, verdade e justiça” 

ou as “Comissões da Verdade Estaduais, Municipais e Setoriais”. A reflexão sobre o 

impacto da atuação da CNV nos distintos atores da sociedade civil é o que tem norteado o 

trabalho do ISER neste tema e, sob diferentes perspectivas, essa reflexão está presente nos 

documentos elaborados ao longo de todo o período de monitoramento.  

A título de registro, no relatório de um ano de funcionamento da CNV, foram 

consultados movimentos/grupos/organizações tradicionalmente inseridos no campo 
                                                 
187 Relatório Final da CNV, p. 67. Disponível  em 
<http://www.cnv.gov.br/images/pdf/relatorio/volume_1_pagina_1_a_82.pdf>. 

http://www.cnv.gov.br/images/pdf/relatorio/volume_1_pagina_1_a_82.pdf
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Memória, Verdade e Justiça. Já no III Relatório, a avaliação baseou-se nas comissões 

institucionais e estaduais e na relação com a CNV. No IV Relatório, por sua vez, resgatou-

se a metodologia utilizada no Relatório de um ano, junto a segmentos já comprometidos 

com o tema, com o objetivo de observar as mudanças e a continuidade no modo de operar 

da CNV. Neste relatório, o ISER optou por consultar um vasto grupo de organizações da 

sociedade civil vinculados à temática da garantia dos Direitos Humanos, afirmando suas 

diferentes opiniões, reflexões e concepções políticas.  

Reconhecendo essas organizações como atores protagonistas na agenda pública 

nacional, em particular através das sugestões, da fiscalização e do monitoramento das 

políticas públicas que exercem regularmente em seus trabalhos e atividades, o ISER se 

dedica, nesta parte III do relatório, a levantar informações em torno da relação e da 

percepção dos trabalhos da CNV na agenda de um conjunto plural e politizado de 

organizações da sociedade civil. Essa escuta proposta pela equipe do ISER buscou 

reconhecer em que medida, após os dois anos e meio de funcionamento da CNV, algumas 

das instituições mais identificadas com a causa da democracia institucional e dos direitos 

humanos haviam percebido, se relacionado e influído nos trabalhos da CNV.  

Para realizar essa pesquisa com um conjunto significativo de organizações da 

sociedade civil identificadas com as pautas dos direitos humanos no país, foi elaborada 

uma metodologia que, em alguns aspectos, baseou-se na estratégia de consulta aos grupos 

da sociedade civil desenvolvida ao longo dos relatórios anteriores do ISER. Ainda assim, 

por conta da especificidade dos objetivos desta consulta, algumas novas formas de 

abordagem foram demandadas, como ficará mais claro adiante. O principal foco do ISER 

ao realizar essa pesquisa pode ser resumido no conjunto dos três blocos principais de 

questões levantadas pelo questionário enviado às organizações no contexto da divulgação 

do Relatório Final da CNV: 1) Como foi a relação das organizações de direitos humanos 

com a CNV; 2) Se o tema Memória, Verdade e Justiça foi de alguma maneira 

potencializado nestas organizações; 3) Qual a expectativa em relação ao relatório final da 

CNV.  

Neste capítulo, serão apresentadas a metodologia para a coleta das percepções e 

análises dessas organizações da sociedade civil do campo dos direitos humanos (o que 

inclui a elaboração do questionário e a identificação das organizações participantes, dentre 

outros aspectos); uma narrativa sobre a aplicação desta metodologia pela equipe de 

pesquisadores do ISER; e a sistematização das informações coletadas durante esse 
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processo metodológico, antes de uma breve conclusão e análise sobre os resultados 

alcançados.  

 

2.  METODOLOGIA PARA A COLETA DE PERCEPÇÕES E ANÁLISE 

 

Como forma de efetivar a consulta às organizações, o ISER construiu uma 

metodologia para a coleta de informações e para a análise dos dados coletados. Nesta parte 

do capítulo, serão apresentadas as etapas de construção dessa metodologia, divididas em 

quatro eixos principais: “breve histórico e justificativa”, “os critérios adotados para a 

coleta de percepções e análises”, a “elaboração do questionário” e a “identificação das 

organizações participantes”.  

 

2.1 Breve Histórico e Justificava  

O acompanhamento que o ISER vem fazendo da CNV se iniciou antes mesmo de 

sua constituição formal, portanto, ainda na fase de concepção, aprovação e indicação dos 

comissionados. Esta etapa preliminar foi marcada pela forte determinação em viabilizar a 

aprovação da Comissão no Congresso Nacional, mas também por seu reduzido diálogo 

com os movimentos e organizações da sociedade civil. Apesar de ser historicamente uma 

reivindicação das organizações de Direitos Humanos - tendo sido objeto, inclusive, de 

requerimento à corte interamericana de Direitos Humanos, com sentença histórica no caso 

Araguaia, que incluiu explicitamente a recomendação para a criação da Comissão da 

Verdade188 - o debate em torno da abrangência da Comissão, sua estrutura, período de 

vigência e critérios de escolha dos comissionados jamais foi conduzido de maneira 

democrática, ou seja, com a ampla participação da sociedade civil brasileira, conforme 

mencionado nos relatórios anteriores189.  

 Ainda assim, a aprovação da Comissão e a indicação dos comissionados foi 

saudada pelo conjunto das organizações de Direitos Humanos e suscitou distintas 

expectativas, tanto no campo Memória, Verdade e Justiça, quanto em um conjunto mais 
                                                 
188 Sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o Caso Gomes Lund e outros (“Guerrilha do 

Araguaia”), de 24 de Novembro de 2010. Sobre a solicitação para criação da Comissão da Verdade, ver pág 

106. Disponível em < http://www.sdh.gov.br/assuntos/atuacao-internacional/sentencas-da-corte-
interamericana/sentenca-araguaia-24.11.10-1 > 
189 Ver o I Relatório Semestral de acompanhamento da CNV elaborado pelo ISER, pág 7. Disponível em < 
http://www.iser.org.br/website/wp-content/uploads/2013/11/relatorio_final_cnv_sem_1.pdf > 

http://www.sdh.gov.br/assuntos/atuacao-internacional/sentencas-da-corte-interamericana/sentenca-araguaia-24.11.10-1
http://www.sdh.gov.br/assuntos/atuacao-internacional/sentencas-da-corte-interamericana/sentenca-araguaia-24.11.10-1
http://www.iser.org.br/website/wp-content/uploads/2013/11/relatorio_final_cnv_sem_1.pdf
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amplo de segmentos da sociedade civil. A existência da CNV estimulou imensamente a 

exposição do tema e a repercussão nos veículos midiáticos: comissões estaduais, 

municipais e setorizadas foram instaladas, ainda que, em sua maioria, sem estrutura ou 

metodologia claramente delineadas; comitês de Memória, Verdade e Justiça foram 

constituídos, como mencionado anteriormente neste mesmo relatório190, e grupos de 

familiares de mortos e desaparecidos políticos foram, de alguma maneira, potencializados.   

 De forma desordenada e irregular, durante o funcionamento da CNV, a participação 

da sociedade civil foi lembrada e saudada, majoritariamente através daqueles grupos 

vinculados diretamente à temática Memória, Verdade e Justiça, a organizações sindicais e 

corporativas ou aos familiares de mortos e desaparecidos políticos, como observado no 

próprio Relatório Final da CNV. A preocupação com a participação e o acompanhamento 

da sociedade civil ampla não pareceu figurar entre as prioridades do conjunto dos 

comissionados, tendo sido um aspecto valorizado apenas por alguns destes. 

  Diante desse cenário, e no contexto da divulgação do relatório final da Comissão 

Nacional, o ISER resolveu consultar um conjunto de trinta e seis (36) organizações de 

Direitos Humanos, escolhidas por sua trajetória ativista, localização geográfica e atuação 

temática. O que se esperava avaliar, a partir dessa consulta, como mencionado 

anteriormente, era o grau de relação com a CNV, por conseguinte, o desdobramento do 

tema Memória, Verdade e Justiça na agenda institucional dos Direitos Humanos e as 

expectativas que essas organizações tinham em relação ao relatório final.  

A realização desta escuta se isentou da pretensão de retratar o universo amplo das 

organizações brasileiras, mas focou-se em um segmento destacado destas, no marco dos 

Direitos Humanos e da democracia, entendendo se tratar de instituições previamente 

sensibilizadas sobre a importância da existência e do funcionamento da CNV. Trata-se de 

capturar um panorama, um cenário, a ser apresentado como uma fração do campo geral das 

organizações civis. Além disso, são organizações que já possuem algum tipo de relação 

com o ISER, por conta de outras atividades e lutas sociais inseridas nas mais diversas 

temáticas do campo dos Direitos Humanos.  

 Tendo em vista esses objetivos, foi importante para o ISER realizar essa consulta 

no contexto da entrega do Relatório Final da CNV e, consequentemente, do encerramento 

de um ciclo de dois anos e meio de trabalho da Comissão.  Nesse momento, presumia-se 

que as organizações de Direitos Humanos - tanto as que se envolveram efetivamente no 

                                                 
190 Ver p. 59 
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processo da CNV quanto as que o fizeram de modo menos direto - teriam condições de 

elaborar uma avaliação sobre o funcionamento da Comissão e a sua capacidade de 

convocar e estimular a participação dessas organizações e da sociedade civil como um 

todo.  

 O envolvimento das instituições no processo da CNV pode ser medido de duas 

maneiras, como já foi explicado neste relatório191: tanto através dos mecanismos de 

transparência ativa (ou seja, o acesso que tais organizações tiveram ao que foi noticiado 

pela Comissão), quanto dos mecanismos de transparência passiva (os pedidos de 

informações que essas organizações fizeram à CNV, através de ofícios, e-mails, etc). A 

partir dessas duas formas de contato com a comissão, as organizações puderam elaborar a 

sua avaliação sobre o funcionamento da CNV e a sua capacidade de envolver um conjunto 

mais amplo da sociedade civil nas suas atividades.  

 Vale ainda informar que o objetivo perseguido neste Relatório não foi o de avaliar 

os resultados da atuação da Comissão da Verdade, mas sim a maneira como as 

organizações de Direitos Humanos consultadas perceberam o seu modo de funcionamento 

e se envolveram no seu processo institucional, nas suas atividades e trabalhos realizados.  

 

2.2  Os Critérios Adotados para a Coleta de Percepções e Análises da CNV 

Como discorremos anteriormente, o desenho metodológico formulado pelo ISER 

propõe o levantamento de dados qualitativos, no sentido de levantar análises críticas sobre 

as intervenções da CNV e seus resultados imediatos. No primeiro momento, busca-se 

verificar se as expectativas sociais vinham sendo atendidas; se o processo político vinha se 

configurando como participativo e democrático; se os formatos e mediações arquitetados 

para a concretização das metas tinha gerado os efeitos idealizados. Compõem o universo 

de análise duas dimensões do processo observado: sua fase inicial de preparação e as 

dinâmicas instituídas ao longo de seu desenvolvimento. 

 

Assim, os critérios de observação e análise construídos foram os seguintes: 

  

a) Fase inicial do Processo Monitorado 

                                                 
191.Ver Parte I, Capítulo I (Atividades do ISER no acompanhamento da CNV) deste relatório de 
monitoramento. 
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Unidade de Análise Descrição Método de coleta de dados e Análises 

(A) Objetivos do 

processo monitorado 

- Objetivos “internos” (estipulados 

oficialmente); 

 

- Objetivos “externos” (demandas e 

expectativas da sociedade civil); 

- Análise dos instrumentos normativos 

(Lei, Regimento e Resoluções); 

 

- Análise de documentos/manifestos 

públicos elaborados por comitês, 

coletivos, fóruns e entidades da sociedade 

civil organizada; 

 

- Aplicação de questionários a grupos 

com incidência política. 

(B) Aspectos 

institucionais do 

processo 

Identificação dos recursos, da 

estrutura de funcionamento e poderes 

da CNV; 

Releases da CNV (site, Facebook, 

Twitter), Resoluções oficiais e envio de 

ofícios à CNV, 

(contexto a ser constantemente 

remapeado). 

(C) Atividades gerais 

previstas 

Identificação do planejamento de 

trabalho projetado; 

Envio de ofícios à CNV, Plano de 

trabalho da CNV, agenda da CNV e 

releases. 

(D) Dimensões da 

participação social 

Identificar formatos de participação 

concebidos; 

- Previsão da CNV (Lei, Regimento e 

Resoluções, pronunciamentos); 

 

- Percepção da Sociedade Civil 

(documentos/manifestos públicos e 

questionários). 

(E) Tratamento da 

informação 

Identificar procedimentos no 

recebimento de informação - 

documentos, arquivos, denúncias, e 

modos de processamento e 

sistematização da informação de 

depoimentos; 

Análise do Regimento Interno e Plano de 

Trabalho, Resoluções e envio de ofícios à 

CNV. 
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b) Dinâmicas do Processo Monitorado  

 No atual relatório, o primeiro momento focou na narrativa dos últimos seis meses 

de funcionamento da CNV. O segundo momento trouxe informações sobre o relatório final, 

mas também propôs avaliar a participação, transparência, entre outras “unidades de 

análise”, através da repercussão que os trabalhos da CNV e, particularmente, a divulgação 

do Relatório Final, tiveram frente a grupos da sociedade civil (mídia, movimentos sociais, 

etc). Como continuação deste segundo momento, que é tratado aqui, elaboramos um 

processo de aplicação de questionários para a coleta de percepções segundo critérios 

padronizados que possibilitassem análises comparativas. 

 

2.3 Elaboração do Questionário e Entrevistas 

O questionário foi constituído visando obter respostas institucionais em torno das 

temáticas indicadas, e. por esta razão, priorizou-se questionamentos mais gerais que 

permitissem a livre associação por cada instituição. Foram três blocos: o primeiro, 

composto por três perguntas abertas, relativas ao funcionamento da CNV, à participação da 

sociedade civil no processo da CNV e, ainda, às expectativas para o relatório final, 

publicado no dia 10 de dezembro de 2014. Um segundo, com duas questões fechadas sobre 

as possíveis recomendações enviadas por essas organizações à Ouvidoria da CNV e o 

contato que elas tiveram com os mecanismos de comunicação e transparência da 

Comissão. Na última parte, foi solicitada a indicação de três pontos positivos e negativos 

do processo da CNV.  

Além dos questionários, foram feitas entrevistas com organizações atuantes no Rio 

de Janeiro. Estas entrevistas, por sua vez, se basearam em critérios similares aos adotados 

na elaboração do questionário: o objetivo foi capturar as impressões dessas organizações a 

respeito do funcionamento da CNV, sua relação com a Comissão, as expectativas para o 

relatório final e as recomendações enviadas. Foram perguntadas questões relativas aos 

vínculos das organizações com a CNV, sua presença nas atividades e audiências, o contato 

que tiveram com os mecanismos de comunicação e transparência, as suas possíveis 

contribuições para o relatório final e os principais aspectos positivos e negativos que 

poderiam ser ressaltados. Além das questões específicas sobre cada organização 

entrevistada, também foram indagadas questões mais gerais a respeito da visão que essas  
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organizações tiveram do envolvimento da sociedade civil, de um modo mais amplo, no 

processo da Comissão. 

 

2.4 Identificação das Organizações Participantes 

Neste relatório, optamos por consultar organizações de Direitos Humanos com 

relevância neste campo no país, não de modo a esgotá-lo, mas apenas como forma de 

capturar um panorama geral deste setor da sociedade civil organizada em relação à CNV. 

Visando uma avaliação de expressão nacional, foram consultadas 36 organizações de 

diferentes cidades, como Salvador, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Belém, Curitiba, Olinda, 

Manaus e São Paulo - com predomínio nas organizações com atuação no Rio de Janeiro.  

Todas essas organizações possuem mais de dez anos de atuação reconhecida no 

campo dos Direitos Humanos e encontram-se distribuídas em onze cidades diferentes do 

pais. Elas atuam em áreas variadas, como: direitos das mulheres, dos camponeses, de ex-

presos e torturados, dos moradores de favelas, juventudes, orçamento, segurança, dentre 

outras.   

A escolha dessas organizações deveu-se pela diversidade temática, justamente com 

o intuito de realizar uma abordagem ampla, que abarcasse distintas correntes 

reconhecidamente vinculadas aos Direitos Humanos; e também pela pluralidade 

geográfica, que procurou contemplar organizações de diferentes regiões do país, como 

forma de obter um panorama nacional. Além disso, são organizações que, de alguma 

maneira, mantêm relação de parceria com o ISER.   
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Abaixo a lista das organizações consultadas: 

 

Estado/Cidade Nome de Instituição  

São Paulo (SP) 
Rio de Janeiro (RJ) 
São Paulo (SP) 
São Paulo (SP) 
São Paulo (SP) 
Rio de Janeiro (RJ) 
Olinda (PE) 
Rio de Janeiro (RJ) 
Rio de Janeiro (RJ) 
Manaus (AM) 
São Paulo (SP) 
Rio de Janeiro (RJ) 
Rio de Janeiro (RJ) 
Salvador (BA) 
Rio de Janeiro (RJ) 
São Paulo (SP) 
Recife (PE) 
São Paulo (SP) 
Porto Alegre (RS) 
Rio de Janeiro (RJ) 
São Paulo (SP) 
Rio de Janeiro (RJ) 
Rio de Janeiro (RJ) 
Brasília (DF) 
Recife (PE) 
São Paulo (SP) 
Rio de Janeiro (RJ) 
Rio de Janeiro (RJ) 
Rio de Janeiro (RJ) 
Salvador (BA) 
Goiânia (GO) 
Rio de Janeiro (RJ) 
Belém (PA) 
São Paulo (SP) 
Curitiba (PR) 
Rio de Janeiro (RJ) 

Ação Educativa 
Anistia Internacional 
Artigo 19 
Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (ABONG ) 
Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT) 
Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESEC) 
Centro Luiz Freire 
Centro pela Justiça e Direito Internacional (CEJIL) 
Cidadania Estudo Pesquisa Informação e Ação (CEPIA) 
Comissão Intergestores Regional (CIR) 
Conectas Direitos Humanos 
Conselho Nacional de Igreja Cristãs no Brasil (CONIC) 
Conselho Regional de Serviço Social (CRES) 
Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE) 
Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE) 
Fundo Brasil de Direitos Humanos (FBDH) 
Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares (GAJOP) 
Geledés 
Gênero, Justiça e Direitos Humanos (THEMIS) 
Grupo Tortura Nunca Mais (GTMN) 
Human Rights Watch 
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) 
Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos (IDDH) 
Instituto de Estudos socio-econômicos (INESC) 
Instituto Feminista para a Democracia (SOS Corpo) 
Intervozes 
Iser Assessoria 
Justiça Global 
Koinonia 
Ligação e Organização (ELO) 
Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) 
Observatório de Favelas 
Sociedade Paraense de defesa dos Direitos Humanos (SDDH)  
Sou da Paz 
Terra de Direitos 
Viva Rio  
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3. EXPERIÊNCIA DE APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

 

A consulta às organizações teve início no começo de novembro, através do envio de 

e-mails e telefonemas para os representantes que já mantinham contato com o ISER em 

distintas áreas de atuação. A estas organizações e representantes, então, foi solicitado 

encaminhamento a um profissional adequado para responder ao questionário. É importante 

notar que, já neste momento, apareceram as primeiras dificuldades, pois alguma das 

informações recebidas apontavam para a ausência de um posicionamento institucional 

sobre os temas do questionário. 

De todas as organizações consultadas, sete (7) não confirmaram o recebimento dos 

e-mails ou não retornaram as ligações feitas, doze (12) retornaram ao contato mas não 

responderam ao questionário enviado, enquanto 7 (sete) das organizações consultadas 

retornaram o contato alegando justamente que não poderiam responder ao questionário, 

pois não se envolveram com a CNV ou não havia consenso institucional a respeito desse 

envolvimento. Outras dez (10) organizações devolveram os questionários plenamente 

respondidos. 

  Para as organizações localizadas no Rio de Janeiro, como dissemos anteriormente, 

também foi oferecida a possibilidade de uma entrevista presencial, realizada pela equipe de 

pesquisadores do ISER, com base nas questões levantadas no questionário, de modo a 

aprofundar o diálogo sobre as questões mencionadas.   

Desde o princípio, uma das preocupações do ISER em realizar essa consulta era 

justamente compreender até que ponto essas organizações haviam se envolvido com o 

processo da CNV, de modo que o baixo retorno já poderia ser um dado interessante, a ser 

encarado como um critério de avaliação em relação a esse envolvimento. Por isso, mesmo 

diante das dificuldades apresentadas, como a pequena quantidade de respostas, o ISER 

resolveu dar prosseguimento com essa metodologia, levando em consideração que esse 

baixo retorno também é um indicativo importante do que se pretendeu alcançar como 

objetivo nesta consulta.  
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4. SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS 

 

Conforme relatado anteriormente, o questionário foi dividido em três partes: (a) 

questões abertas, (b) questões fechadas e (c) identificação de três aspectos positivos e 

negativos no processo da CNV. Para o melhor aproveitamento das percepções coletadas, no 

entanto, adotaremos uma divisão temática das respostas a partir de quatro eixos: 

“percepções sobre o funcionamento da CNV” (subdivida em itens como o Projeto de Lei, a 

estrutura institucional e as atividades da CNV), “resultados parciais do processo da CNV” 

(o que inclui parte dos aspectos positivos e negativos apontados pelas organizações), 

“percepções sobre a participação da sociedade civil na CNV” (o que inclui o contato com 

mecanismos de comunicação e transparência e também uma outra parte dos pontos 

positivos e negativos) e ainda “expectativas para o Relatório Final” (o que inclui as 

possíveis recomendações enviadas pelas organizações consultadas).  

 

4.1 Percepções sobre o Funcionamento da CNV 

A primeira parte do questionário consistiu em uma avaliação geral sobre o 

funcionamento da Comissão Nacional da Verdade. Nesse sentido, objetivou-se obter um 

panorama amplo a respeito de questões como o mandato da Comissão, a sua estrutura 

institucional e as atividades que realizou. Algumas dessas questões acabaram sendo 

retomadas na última parte do questionário, quando foi solicitado que apontassem três 

aspectos positivos e negativos da CNV.  

 

4.1.1 O Projeto de Lei (ou Mandato) da CNV 

Uma parte das respostas a respeito do funcionamento da CNV partiu de 

observações sobre o próprio Projeto de Lei (PL 7376/10) que a criou, suas limitações e 

restrições (especialmente aquelas vinculadas à idéia de “reconciliação nacional” e da não 

revisão da Lei de Anistia). Críticas como o pouco tempo de investigação para o longo 

período a ser analisado também se mostraram recorrentes, estando claramente vinculadas 

ao Projeto de Lei que instituiu a Comissão. Outros problemas decorrentes do PL, tais como 

o número de comissionados e membros, o orçamento e a impossibilidade de punição aos 

perpetradores de graves violações de Direitos Humanos também foram destacados.  
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Os principais comentários nessa direção focaram nos problemas instituídos pelo 
próprio mandato oficial da CNV:  

 
com base no Projeto de Lei que criou a Comissão, já tínhamos graves 
suspeitas a respeito do caráter limitado que a mesma teria: poucos 
membros, falta de independência orçamentária, período de tempo 
demasiadamente longo a ser investigado, impossibilidade de enviar o 
resultado dos trabalhos para as autoridades competentes por respeito à 
Lei de (auto) Anistia etc As suspeitas foram se confirmando pouco a 
pouco, desde a indicação dos comissionados (alguns dos quais se 
declarando, inclusive, contra a necessidade de revisão da Lei de Anistia) 
até o pouco espaço dado a sociedade civil como um todo e aos 
movimentos de familiares em especial.  
 

Também houve avaliações de que o funcionamento da CNV foi “muito incipiente”, 

em função do “tempo muito curto para analisar um período muito longo (1948/1988)”. 

Uma outra organização apontou para a “consciência dos limites do papel da CNV, 

principalmente em função da não revisão da Lei de Anistia que possibilitaria a persecução 

criminal dos responsáveis pelos crimes da ditadura”. Seguindo essa mesma direção de 

reconhecimento dos limites impostos à CNV, porém apostando que aconteceram avanços 

significativos, houve uma resposta que ressaltou: “embora com dificuldades e limitações 

estruturais, consideramos muito positivo os resultados obtidos no curto espaço de tempo de 

trabalho”.  

 

 

4.1.2 Estrutura Institucional da CNV 

Em relação à estrutura institucional da CNV, a maior parte das organizações focou 

sua avaliação no quadro profissional, ou seja, na escolha dos comissionados e na sua forma 

de trabalhar. Ainda que tenha havido um significativo reconhecimento em relação à 

escolha dos comissionados - evidenciado por respostas como “os integrantes são pessoas 

historicamente comprometidas com a promoção dos direitos humanos” ou “um dos 

membros, a Rosa Cardoso, foi advogada de presos políticos no período em que eu estava 

na prisão e tenho grande admiração por seu trabalho”- a maior parte das análises sobre esse 

aspecto estiveram focadas na “ausência de regras claras para o funcionamento da 

Comissão”, o que se tornou a “principal causa de desentendimento entre os seus 

membros”.  
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Nesse sentido, podemos indicar que a estrutura institucional da CNV foi apontada 

como um dos motivos para os problemas operacionais da Comissão: “presidência rotativa, 

mudança constante na secretaria executiva, saída e entrada de novos membros”. Também 

foram tratados como pontos negativos as “divergências públicas entre os integrantes sobres 

os rumos dos trabalhos da Comissão”, a “dificuldade de resolver conflitos internos” e a 

“péssima interação entre os comissionados”.  

 

4.2 Atividades da CNV 

Em relação às atividades da CNV, as principais respostas destacaram a participação 

nas audiências públicas e nos Grupos de Trabalho (GTs), além de alguns comentários sobre 

as tomadas de depoimento.  

Como será relatado mais à frente neste relatório, oito (8) organizações, dentre as 

que responderam o questionário, participaram das audiências públicas da CNV e 

apresentaram avaliações que variam desde “razoáveis” até “muito bom” ou 

“fundamentais”. Dentre as percepções sobre as audiências públicas, é possível destacar 

tanto algumas críticas - como “as agendas deveriam ser divulgadas com mais antecedência 

para facilitar/estimular comparecimento” -, mas também o reconhecimento de que houve 

uma importante participação da sociedade civil e boa repercussão na mídia. 

 

Em relação às tomadas de depoimento, uma das organizações consultadas destacou 

como ponto negativo o “Caso Malhães” como um exemplo da “falta de cuidados e 

proteção as testemunhas”. No entanto, uma outra considerou relevante que “os 

depoimentos e as audiências públicas contribuíram para a difusão dos fatos ocorridos 

naquele tempo”.  

Sobre os GTs da CNV, é possível destacar o seguinte comentário: “Participei como 

coadjuvante no Grupo de Trabalho sobre Igrejas cristãs. Na minha opinião, este GT teve 

uma boa atuação. Acompanhei a elaboração de alguns textos sobre a igreja católica e 

participei de uma reunião do GT em São Paulo. A maior parte da minha contribuição foi 

através de correspondência por e-mail”. No entanto, é importante ressaltar que apenas um 

representante, de uma única organização, afirmou ter participado dos GTs.  
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4.3 Resultados Parciais do Processo da CNV 

Ainda que esta não tenha sido uma prioridade neste relatório - e tampouco se tenha 

apresentado como uma das questões abordadas diretamente no questionário -, diversas 

organizações consultadas indicaram as suas avaliações sobre os resultados parciais ou 

preliminares dos trabalhos da CNV. Parte dessas avaliações já foi abordada em itens 

anteriores deste capítulo, especialmente aquele referente ao Projeto de Lei/Mandato da 

Comissão, tal como a dificuldade em revisar a Lei de Anistia e punir os agentes violadores 

de Direitos Humanos. Outros resultados importantes do processo da CNV também foram 

ressaltados, como o reconhecimento do Estado sobre as graves violações de Direitos 

Humanos cometidas no período ou o surgimento de novas comissões da verdade 

(estaduais, municipais e institucionais). 

 

4.3.1 Reconhecimento do Estado brasileiro sobre as graves violações de Direitos Humanos 

Em relação ao reconhecimento do Estado brasileiro sobre as graves violações de 

Direitos Humanos ocorridas no período, as seguintes respostas apontam para a percepção 

positiva das organizações consultadas:  

“o reconhecimento do governo federal sobre crimes da ditadura foi um dos aspectos 

positivos da CNV”; “(…) a clareza de que os crimes foram praticados pelo Estado 

brasileiro”; e “também foi positivo o fato de, através da CNV, o governo brasileiro ter 

reconhecido algumas violações que, embora historicamente denunciadas por grupos de 

direitos humanos, ainda não haviam sido assumidas pelo Estado”.  

 

Tal reconhecimento, por sua vez, foi apontado como um aspecto fundamental para 

enfrentar os problemas atuais da democracia brasileira: “a análise do período histórico, o 

resgate desse período da história política do país ainda bastante obscuro, é essencial para a 

compreensão do próprio momento histórico em que vivemos”.  

 

4.3.2 Incentivo à criação de novas Comissões da Verdade 

Um dos resultados parciais dos trabalhos da CNV que teve maior repercussão entre 

as organizações consultadas foi a criação de outras comissões da verdade, estaduais, 

municipais e institucionais. Essas comissões, além de, em alguns casos, terem contribuído 
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diretamente para os trabalhos da CNV, possibilitaram a realização de mais atividades, 

como novas tomadas de depoimentos e audiências públicas. Nesse sentido, foi destacado o 

“papel de catalizador” da CNV, “impulsionando a criação de dezenas de comissões e 

investigações sobre a ditadura”: “a atuação da CNV deu ensejo à  constituição de inúmeras 

Comissões da Verdade, estaduais, municipais, internas a algumas instituições 

(universidades etc)”. Vale ressaltar que várias dessas comissões continuaram os seus 

trabalhos e atividades mesmo após o encerramento da CNV.  

 

4.3.3 Identificação dos agentes violadores de Direitos Humanos  

Outro resultado parcial dos trabalhos da CNV ressaltado pelas organizações consultadas foi 

a identificação dos agentes violadores de Direitos Humanos, muitos convocados para 

prestar depoimentos e participar de audiências públicas. Em relação a esse tópico, é 

possível destacar as seguintes afirmativas: “ foi importante a  identificação dos nomes dos 

agentes torturadores”; “o julgamento e a punição dos que praticaram os crimes é uma ação 

necessária”, e “é de suma importância (…) a responsabilização dos autores de violações de 

direitos humanos ocorridas no período da ditadura militar” 

 

 

4.3.4  Participação da sociedade civil na CNV 

Neste relatório, como dito anteriormente, uma das principais preocupações do ISER 

foi captar uma impressão geral sobre a participação da sociedade civil no processo da 

Comissão Nacional da Verdade. Os critérios adotados para que essa percepção se tornasse 

possível foram: 1) o uso dos mecanismos oferecidos pela CNV para a participação da 

sociedade civil durante o seu funcionamento e 2) uma avaliação dessas próprias 

organizações em relação à extensão dessa participação. No primeiro caso, foram 

questionados a abrangência e o alcance que as ferramentas de comunicação obtiveram 

diante do conjunto das organizações de Direitos Humanos selecionadas; no segundo caso, 

o objetivo foi reconhecer como essas organizações perceberam e avaliaram a participação 

da sociedade civil na CNV de maneira mais ampla. 
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4.3.5 Uso dos Mecanismos de Comunicação  

Foram seis os principais mecanismos disponíveis para a interação entre a sociedade 

civil e a CNV. Nesta parte do Relatório, além de ressaltar, em termos quantitativos, quais 

desses mecanismos foram mais ou menos utilizados pelas organizações consultadas, 

também serão apresentados alguns comentários e avaliações feitas por essas organizações a 

respeito desses mecanismos. Os mecanismos foram: a) o site da CNV; b) as audiências 

públicas; c) as redes sociais (Twitter, Facebook etc); d) ofícios; e) a Ouvidoria da CNV; e 

f) e-mail/telefone disponibilizados. 

 

Dentre as dez organizações que responderam o questionário: 

a) sete (7) utilizaram o site da CNV; 

b) oito (8) compareceram a Audiências Públicas; 

c) cinco (5) utilizaram as redes sociais (Facebook, Twitter etc); 

d) três (3) enviaram ofícios; 

e) nenhuma (0) utilizou a Ouvidoria;  

f) duas (2) utilizaram e-mail/telefone;  

 

Das sete (7) organizações que utilizaram o site da CNV, a maior parte delas fez uma 

avaliação positiva - “excelente ferramenta de informação, fácil navegação e muito 

conteúdo” - embora algumas tenham ressaltado críticas: “Poderia ser mais completo, com 

material sobre o trabalho da Comissão sendo disponibilizado online e a agenda mais 

completa dos próximos passos”.  

Entre as oito (8) organizações que compareceram a audiências públicas, as 

avaliações foram mais díspares: enquanto algumas ressaltaram a importância desses 

eventos - “Fundamentais, com boa participação da sociedade e razoável cobertura da 

mídia” -, outras optaram por reforçar as críticas, tais como a incapacidade de realizar a 

divulgação com antecedência, dificultando o comparecimento dos interessados.  

Em relação às cinco (5) organizações que utilizaram as redes sociais, a maior parte 

das observações foi positiva, enquanto entre as três (3) que enviaram ofícios, os 

comentários foram mais críticos: “pouco retorno das demandas/solicitações enviadas”. A 

não utilização da Ouvidoria da CNV por nenhuma das organizações consultadas é um dado 

que indica a baixa adesão a esse mecanismo, semelhante ao que ocorreu com a pequena 
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quantidade (2) de organizações que utilizaram e-mails e telefonemas para se comunicar 

com a CNV. 

 

4.3.6 Avaliação da Participação da Sociedade Civil  

A segunda questão do questionário elaborado pelo ISER tratou de uma avaliação 

mais ampla sobre o papel e a participação que a sociedade civil teve no decorrer do 

processo da Comissão Nacional da Verdade. Entre as respostas, apareceram diferentes 

percepções do que significou esse envolvimento/participação da sociedade civil na CNV: 

enquanto algumas organizações ressaltaram o baixo engajamento por parte da própria 

sociedade civil, outras optaram por destacar a incapacidade da CNV em absorver as 

demandas e solicitações por maior participação, advindas da sociedade civil.  

Um exemplo dessas duas formas distintas de interpretação do papel da sociedade 

civil em sua relação com a CNV pode ser expressa pela seguinte resposta: 

“Compreendemos que parte da sociedade civil esteve muito presente e atenta para a 

atuação da CNV, principalmente as organizações da sociedade civil ligadas à promoção e 

defesa de direitos. Outra parte, no entanto, nos pareceu um tanto quanto apática a este 

trabalho”.  

Essas respostas também expressaram, de alguma maneira, o envolvimento que as 

próprias organizações tiveram no processo da CNV; enquanto algumas reconheceram que 

não se envolveram - “A sociedade civil não teve um papel marcante no decorrer dos 

trabalhos da CNV” ou “Como organização da sociedade civil, não nos envolvemos no 

processo de funcionamento da CNV” -, outras destacaram a participação nos Grupos de 

Trabalho (GTs) da CNV ou em outras Comissões: “Participei como coadjuvante no Grupo 

de Trabalho sobre igrejas cristãs (…)” ou “A atuação da CNV deu ensejo à constituição de 

inúmeras Comissões da Verdade – estaduais, municipais, internas a algumas instituições 

(universidades, etc.). Neste processo, houve muitas audiências públicas, divulgação de 

muitos depoimentos de ex-presos políticos, torturados, familiares.” 

No entanto, mesmo entre aquelas que se envolveram de alguma forma com a CNV, 

houve críticas como “os problemas de relacionamento com a CNV e as dificuldades de 

comunicação e articulação”, “poderia ter havido maior participação, sobretudo nos 

processos de mobilização diante dos muitos entraves enfrentados pela comissão” ou “os 

trabalhos da Comissão deveriam ter sido mais transparentes, principalmente considerando 
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que esse tipo de Comissão depende em grande medida do apoio/interesse da sociedade 

civil” e, ainda, “o funcionamento da CNV se caracterizou por ser muito pouco aberto à 

participação da sociedade civil, sendo baixo o nível de diálogo existente até mesmo com 

ex-presos políticos e familiares de mortos e desaparecidos políticos”.  

  Outras respostas apontam para uma avaliação mais positiva (ou ao menos 

propositiva) sobre a participação da sociedade civil, tanto no processo da CNV em si, 

como nos seus possíveis desdobramentos e consequências, tais como “a sociedade civil 

tem um trabalho fundamental em provocar o resgate e apurar as graves violações 

cometidas pelos agentes do estado” ou “acreditamos que é necessário falar muito sobre 

este período, ter monumentos que lembrem deste passado, assim como a Alemanha tem 

feito em relação ao nazismo. O julgamento e responsabilização dos que praticaram os 

crimes é outra ação necessária. Nesse aspecto, a Argentina poderia servir como parâmetro”. 

Alguns comentários ressaltaram o espaço que essa agenda ganhou publicamente, 

como a realização de inúmeros “eventos, debates, publicações, entrevistas e filmes” em 

2014, ano que marcou os 50 anos do golpe de 1964, além da, já ressaltada, constituição de 

novas comissões, comitês e organizações no campo Memória, Verdade e Justiça: “a 

constituição de dezenas de comitês da sociedade civil sobre Memória, Verdade e Justiça 

caracteriza muito bem tal realidade  a “união de esforços comuns” em torno das pautas por 

Memória, Verdade e Justiça ”.  

No entanto, houve respostas que indicaram preocupação com os acontecimentos no 

contexto deste ano, como “os militares pró-ditadura ficaram menos falantes - o que não 

significa que tenham se calado” ou “a falta de clareza e compreensão da necessidade de 

esclarecer estes crimes e de compreender que não se deseja mais este tipo de prática 

política no país tornam-se perceptíveis nos movimentos que pedem o retorno à ditadura”.  

Em relação aos principais pontos negativos ressaltados, a maioria das organizações 

consultadas indicou a falta de transparência como um problema fundamental. Poderíamos 

destacar os seguintes trechos das respostas que indicam tal percepção: 

 

 Falta de diálogo com a sociedade civil; 

 Ausência de transparência nos processos de investigação; 

 Falta de visibilidade dos trabalhos da CNV; 

 Ainda são precárias a divulgação e as ações de comunicação sobre o trabalho em 

nível local;  
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 A pouca abertura junto à sociedade civil deve ser lamentada;  

 Problemas na comunicação e articulação com a sociedade civil; 

 Maior participação da sociedade civil.  

 Fraco acompanhamento da sociedade em relação aos trabalhos da CNV. Quem 

acompanhou foram os que estavam diretamente envolvidos. Há como um descaso 

por parte da maioria da população em relação ao que ainda não foi esclarecido. 

 

Sobre os principais pontos positivos da participação da sociedade civil na CNV, por outro 

lado, destacam-se as seguintes respostas: 

 

1. O debate sobre a ditadura foi levado para o conjunto da população; 

2. Abrangência nacional, pautada no diálogo com outras Comissões, órgãos públicos 

e sociedade civil; 

3. Ampliação da visibilidade sobre o tema da Memória e Verdade; 

4. A compreensão de que é necessário o aprofundamento desse período histórico. Não 

se pode esquecer a Ditadura;  

5. Estimulou o surgimento de outras Comissões e investigações sobre a Ditadura; 

6. A discussão sobre o período de 1964 a 1985 na mídia, nas universidades, escolas, 

etc; 

7. Reconhecimento público sobre a importância da CNV para a democracia 

brasileira; 

8. Boa visibilidade nas redes sociais; 

 

De forma a resumir as críticas à falta de transparência da CNV, ainda que 

combinada com o reconhecimento de que houve alguma participação da sociedade civil 

durante esse processo, a seguinte resposta, de uma das organizações, é conclusiva:  

 

A Comissão Nacional da Verdade, para além das questões conjunturais 
contrárias ao desempenhar de suas atividades, infelizmente não se 
mostrou disposta a realizar o trabalho em regime de visibilidade e diálogo 
tão necessários para o restabelecimento da memória e da verdade. É bom 
que se afirme que diálogos com a sociedade civil foram efetivados, mas 
além de pontuais, não se desdobraram na prática da CNV, no sentido de 
acolher a integralidade das demandas sociais em torno do tema da 
Memória, Verdade e Justiça. 
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4.4. Expectativas e Recomendações para o Relatório Final 

A terceira pergunta do questionário elaborado pelo ISER procurou situar as 

principais expectativas e recomendações das organizações em relação ao Relatório Final da 

CNV, apresentado ao público em um cerimônia oficial no Dia Internacional dos Direitos 

Humanos, realizada no dia 10 de dezembro de2014, em Brasília. Para melhor organizar as 

diferentes questões apresentadas pelas organizações em relação a esses tópicos, 

considerou-se necessário subdividí-lo entre as “Expectativas para o Relatório Final” 

(perspectivas ou possibilidades apresentadas de uma forma geral) e as “Recomendações 

para o Relatório Final” (demandas efetivamente enviadas pelas organizações consultadas à 

CNV), ainda que em alguns casos esses subitens sejam convergentes.  

 

4.4.1 Expectativas para o Relatório Final 

Entre as expectativas gerais sobre o Relatório Final, houve organizações que 

depositaram muita esperança no documento (especialmente no tocante a identificação e 

punição dos agentes violadores de direitos humanos, incluindo a revisão da Lei de Anistia), 

outras que demonstraram um maior ceticismo em relação às possibilidades e alcances 

desse produto final da CNV e, ainda, algumas que se colocaram numa posição 

intermediária entre essas duas, ou seja, reconhecendo as limitações evidentes impostas pelo 

próprio formato e organização interna da Comissão (incluso o Projeto de Lei), mas, ao 

mesmo tempo, garantindo a espera de que ao menos algumas das principais reivindicações 

fossem atendidas.  

Em relação ao primeiro grupo de organizações, das que demonstraram expectativas 

mais contundentes, destacam-se as seguintes respostas:  

Tenho a esperança de que, com tudo que a Comissão conseguiu coletar 
em termos de informações, o relatório seja uma denúncia muito forte 
sobre o que se passou nos porões da ditadura e que ninguém mais possa 
dizer que aquele foi um tempo bom para o país ou para o povo brasileiro. 
Espero que haja um largo período de ampla divulgação, matérias nos 
meios de comunicação, entrevistas, reportagens, filmes, livros. O 
relatório da CNV provavelmente ensejará, mais adiante, a divulgação de 
novos levantamentos feitos por outras comissões da verdade por todo o 
país. Eu sei que dois anos é muito pouco, sobretudo considerando que a 
colaboração das Forças Armadas foi mínima, se podemos dizer deste 
modo. Ainda assim aguardo com muita expectativa o resultado deste 
trabalho. 
 
[A expectativa é que a CNV possa] apresentar para a sociedade um 
documento que aponte um mapeamento real dos casos, ainda sem 



  

  

176 

esclarecimentos, dos militantes que sofreram, em razão da sua ação 
política, graves violações de direitos humanos. E como organização 
feminista, que neste mapeamento da história possa localizar os casos e 
situações de violações em que estiveram sujeitas as mulheres, lideranças 
e militantes políticas. E que também nomeie os acusados como 
responsáveis pelos crimes de tortura. 
 
Nossa expectativa é ter maior clareza em relação ao papel do Estado em 
relação aos desaparecidos. Além disso, que o trabalho não se encerre com 
a atuação da CNV, que prossiga, em outros âmbitos e instâncias, com a 
alteração da Lei de Anistia para que os responsáveis (mandantes e 
executores) pelas mortes, desaparecimentos e torturas possam ser 
responsabilizados pelos crimes praticados 
Nossa expectativa é que a CNV estabeleça de forma inequívoca e bem 
fundamentada a responsabilidade do Estado brasileiro nas violações de 
direitos humanos e no terrorismo de Estado que ocorreram 
sistematicamente no período da ditadura militar. 
 
O relatório final desse tipo de Comissão é um dos passos mais 
importantes na justiça de transição. Além de trazer à tona uma narrativa 
factual sobre violações de direitos humanos do passado, acena com o 
futuro através de suas recomendações. Nesse sentido, é importante que o 
relatório seja bem construído e que haja envolvimento da Comissão no 
acompanhamento de suas recomendações a outros órgãos do Estado.  

 
Dentre as organizações que demonstraram não nutrir grandes expectativas em 

relação ao Relatório Final, os comentários foram os seguintes: 

 

Considerando as limitações estruturais e conjunturais da CNV, as 
expectativas são baixas. Há alguma expectativa no sentido de que a CNV 
defenda a revisão da Lei de Anistia. 
 
Nossa organização não nutre nenhuma expectativa em relação ao 
relatório. A CNV fará mais recomendações que já foram feitas por outros 
órgãos, como a ONU e a OEA. 

 

Por fim, algumas organizações afirmaram reconhecer os obstáculos e limites do 

Relatório Final da CNV, mas, ainda assim, apresentaram expectativas positivas: 

 

Que não seja um fim em si mesmo, que aponte um processo contínuo de 
revisão de procedimentos e legislações que tratam do período averiguado. 
 
Considerando o percurso traçado pela CNV no decorrer do seu trabalho, 
acredita-se que o relatório deverá ser muito mais burocrático e descritivo. 
Um verdadeiro tomo inicial que a própria CNV não conseguirá desvendar 
em período tão curto. Entretanto, no campo das esperanças, ao menos 
espera-se que as mais sensíveis questões como a identificação dos 
torturadores, os indícios de paradeiro dos restos mortais de desaparecidos 
políticos e, em especial, o voto favorável a declaração de 
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inconvencionalidade da Lei de Anistia de 1979 sejam colocados em 
destaque no relatório final. 

 
 

4.4.2 Recomendações para o Relatório Final 

Dentre as dez (10) organizações que responderam o questionário, apenas duas (2) 

enviaram recomendações à CNV seguindo o que foi estipulado pela própria Comissão 

como mecanismo de envio de sugestões para integrar o relatório final. Outras indicaram 

que, embora não tenham utilizado deste mecanismo oferecido pela CNV, apoiaram e estão 

acompanhando o processo de revisão da Lei de Anistia ou que, mesmo a organização não 

tendo enviado recomendações institucionalmente, alguns de seus membros participaram 

das atividades da Comissão e fizeram recomendações de modo individual.  

Dentre as organizações que enviaram recomendações efetivamente, é possível 

destacar os pontos abaixo: 

 

1) Revisão da lei de anistia;  

2) Reforma do ensino civil e militar sobre a ditadura;  

3) Reforma da segurança pública, como desmilitarização;  

4) Continuidade do processo de abertura de arquivos e estabelecimento de memoriais e 

museus; 

5) Capítulos aprofundados sobre trabalhadores rurais, povos indígenas e outros grupos 

sociais tradicionalmente deixados em segundo plano nos debates sobre vítimas da ditadura; 

6) Criação de Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura em todos os estados da 

federação, de acordo com o Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e outros 

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes da ONU; 

7) Criação da Audiência de Custódia (apresentação do preso em 24h na presença de um 

juiz); c) Fortalecimento e aumento da autonomia dos Conselhos da Comunidade (e criação 

de Conselhos da Comunidade nas comarcas onde não existem);  

8) Proibição de revista vexatória em todos os locais de privação de liberdade;  

9) Órgãos de perícia independentes das secretarias de segurança pública estaduais. Criação 

de ouvidorias e corregedorias externas e independentes no sistema prisional;  

10) Reforma das polícias, a partir de quatro pontos mínimos: unificação do ciclo de 

trabalho policial; regime civil de organização – e não militar; carreiras unificadas; 

ouvidorias e corregedorias externas. 
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11) Promoção da retirada da estátua do Castelo Branco do Leme, mudança do nome da 

ponte Rio-Niterói (que oficialmente é denominada “Ponte Costa e Silva”).   

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A experiência de aplicação desta metodologia pela equipe de pesquisadores do 

ISER encerra um ciclo de consultas a atores relevantes da sociedade civil sobre o processo 

da CNV, iniciado no II Relatório de monitoramento, quando foram abordadas as 

percepções de movimentos/grupos/organizações tradicionalmente inseridos no campo 

Memória, Verdade e Justiça, e que teve continuidade nos III e IV relatórios, que 

abordaram, por exemplo, uma avaliação das comissões institucionais e estaduais e sua 

relação com a CNV, além de análises sobre as mudanças e continuidade no modo de operar 

da Comissão. 

 

Nesse relatório, por sua vez, tal consulta foi estendida a um grupo mais amplo de 

organizações da sociedade civil, muitas das quais não possuíam vínculos efetivos com a 

CNV, justamente porque o intuito de ISER foi perceber até que ponto a Comissão foi capaz 

de envolver alguns dos principais atores do campo dos Direitos Humanos no Brasil ao 

longo do seu processo de funcionamento e de suas atividades. Nesse sentido, era, de algum 

modo, previsível que fossem apontadas muitas críticas ao modo de operar da CNV, tendo 

em vista que parte dessas críticas (como a baixa densidade de participação da sociedade 

civil e a pouca transparência sobre a atuação da CNV e divulgação dos  seus resultados) já 

havia sido apontada em relatórios anteriores, por grupos, movimentos e organizações que 

estiveram ainda mais próximos, vigilantes e participativos no processo da CNV.  

Tendo em vista esse cenário, o ISER teve suas expectativas confirmadas, de algum 

modo, quando realizou a escuta a esse conjunto mais amplo de organizações, dentre as 

quais foram incluídas algumas que não possuíam entre suas linhas de trabalho uma 

preocupação mais contundente com o campo Memória, Verdade e Justiça. Se, como já foi 

dito anteriormente, mesmo entre os grupos de familiares de mortos e desaparecidos 

políticos, comitês MVJ e comissões estaduais e setorizadas, as críticas à atuação da CNV 

foram recorrentes (como mostram os relatórios anteriores publicados pelo ISER), seria, de 
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algum modo, esperado que uma parte desses comentários reaparecesse também quando a 

consulta fosse estendida a um conjunto mais amplo de organizações da sociedade civil, 

vinculadas com a temática dos Direitos Humanos em suas distintas áreas.    

No entanto, cabe ressaltar que, a despeito das principais críticas escutadas (tais 

como o pouco incentivo à participação aos grupos da sociedade civil e à falta de 

transparência nos trabalhos da CNV), a maior parte das organizações reconheceu a 

importância da experiência da CNV e todos os potenciais e possibilidades que podem se 

desdobrar a partir da publicação do seu Relatório Final. De um modo geral, tais 

organizações demonstraram que, apesar de todos os limites impostos pela própria 

metodologia adotada pela CNV (ou mesmo pela ausência de uma definição mais clara 

quanto a esses parâmetros), houve avanços significativos no campo da construção de uma 

memória social em relação ao período da ditadura nesse país, o que causou um impacto, de 

algum modo, significativo em todas as lutas e pautas do campo dos Direitos Humanos. 

Mas é preciso ressaltar que o baixo retorno dos questionários enviados e a evidente 

dificuldade que a maior parte das organizações demonstrou para construir uma posição 

institucional em relação ao trabalho da CNV são indicativos de sua incapacidade de 

potencializar o tema MVJ numa agenda mais ampla de organizações e atores do campo dos 

Direitos Humanos. De algum modo, as principais questões e debates internos ao campo 

MVJ permaneceram restritos aos grupos, movimentos e organizações que já atuavam com 

esta pauta, tendo sido essa função auto-atribuída à CNV, ou seja, a de ampliar e difundir o 

tema num conjunto mais amplo da sociedade civil, aparentemente bastante limitada.  

É possível  dizer que, de algum modo, o conjunto de atores e organizações da 

sociedade civil vinculadas à temática dos Direitos Humanos que foram consultados para a 

elaboração deste relatório não reconheceu na CNV um órgão capaz de mobilizar e 

estimular o envolvimento e a participação desses atores e organizações nas suas atividades, 

ainda que os mesmos tenham reconhecido a importância da Comissão e o seu empenho 

frente a algumas das mais relevantes pautas do campo dos Direitos Humanos no Brasil. O 

que pareceu mais destacado para o ISER, nesse sentido, foi a incapacidade da CNV em 

estimular a participação de um conjunto mais amplo de atores e organizações, fazendo com 

que a temática MVJ permanecesse restrita a um setor bastante específico da sociedade 

civil.  

Por outro lado, é preciso mencionar os comentários sobre a “apatia” da própria 

sociedade civil frente ao funcionamento da CNV, o que também pode ter contribuído para 
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que a pauta MVJ não circulasse como prioritária na agenda dos Direitos Humanos no país. 

De uma forma ou de outra, como destacou um dos entrevistados, é preciso estar atento para 

que após o encerramento dos trabalhos da CNV e a publicação do seu Relatório Final, não 

prevaleça o discurso de que essa página foi virada e não há mais o que se fazer no campo 

da Memória, Verdade e Justiça no Brasil, o que levaria aos atores e organizações de 

Direitos Humanos a se preocuparem exclusivamente com outras pautas e as desvincularem 

dos processos potencializados pelo trabalho da CNV. Para o ISER, como já frisado neste 

relatório, é preciso que a sociedade civil, através dos mecanismos do qual dispõe, leve 

adiante as conquistas e avanços promovidos pela CNV e faça valer os seus esforços para 

que as pautas por Memória, Verdade e Justiça sejam entendidas e valorizadas como 

essenciais dentro do campo mais amplo dos Direitos Humanos no país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

181 

E 

CONSIDERAÇÕES  
FINAIS 

 

 

ste relatório se propôs a consolidar mais um registro periódico do processo 

político da CNV, circunscrito no marco temporal de seu último semestre: de 

16/05/2014 a 10/12/2014. Objetivou-se, em continuidade a outros relatórios de 

monitoramento elaborados pelo ISER, o registro situacional da CNV, buscando viabilizar 

etapas futuras de análise e avaliação deste período histórico.  

Adicionalmente, buscando aprofundar a reflexão sobre este cenário, o relatório 

expõe um processo de avaliação coletiva, desenvolvido a partir da aplicação de 

questionários e de levantamento de posicionamentos públicos de grupos da sociedade civil 

que atuam no campo dos direitos humanos. 

Diante das informações e análises que este relatório apresenta, identifica-se uma 

conjuntura de fechamento dos trabalhos da CNV, com seu relatório final publicado em 

dezembro de 2014. De fato, no que tange ao campo da ‘Memória, Verdade e Justiça’, 2014 

foi um ano importante por reunir dois grandes marcos: a conclusão da primeira comissão 

da verdade no país e a “descomemoração” dos 50 anos do golpe de Estado que inaugurou o 

período ditatorial de uma elite política militar-civil-empresarial-religiosa entre 1964 a 

1988. Trata-se de marcos importantes a serem explorados para a difusão e popularização 

do debate público das questões MVJ.  

Este é um contexto complexo, cuja interpretação, avaliação e crítica requerem a 

aproximação de múltiplas perspectivas e concepções. Das etapas de análise, compiladas 

neste extenso relatório, extraímos pontos centrais, que devem ser problematizados para a 

reflexão crítica sobre o processo de comissão da verdade no Brasil. Desde as primeiras 

avaliações advindas do monitoramento da CNV, por parte do ISER, foi manifestada a 

preocupação com seu método investigativo – que se mostrou problemático e pouco 

estruturado. 

Como já exposto, ao longo de seu funcionamento, não foi difundido pela CNV um 

planejamento metodológico detalhado, mas sim um plano de organização interna, em 

subcomissões e grupos temáticos. No mesmo sentido, não foi difundido um plano de 
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trabalho consistente, com metas, prazos e responsáveis, que viabilizasse um 

monitoramento por parte de grupos da sociedade. Tampouco foi publicizado um 

cronograma, que estipulasse prazos fiscalizáveis ou que minimamente indicasse à 

população as atividades esperadas. Ainda, outros elementos objetivos preparatórios não 

foram definidos, como o cálculo dos recursos humanos, materiais necessários, orçamento, 

etc. 

Sabe-se que a CNV considerou como fontes de informações documentos e 

depoimentos colhidos de formas diversas, como: a pesquisa direta em arquivos públicos; o 

recebimento de arquivos particulares; a convocação de depoentes; a realização de 

audiências públicas; e o recebimento de relatos por escrito. Sabe-se também de sua alegada 

aposta no estabelecimento de ‘relações de cooperação’ com comissões estaduais, locais e 

institucionais.  

As indefinições, em geral, foram atribuídas à ausência de um período preparatório 

da CNV, antes do início da contagem de seu prazo de trabalho. Assim que nomeados os 

comissionados, iniciou-se esta contagem, sem que se pudesse instituir processos de 

estruturação com base em experiências de outras comissões e, principalmente, com 

processos de consultas públicas. É em relação a estes fatores que o monitoramento do 

ISER indicou críticas às ‘deficiências institucionais’ de funcionamento da CNV. É 

especialmente significativo o fechamento para a participação da sociedade ao longo de 

todo o processo de criação, instituição, composição e início de trabalho da CNV, tendo esta 

se configurado como tão pouco participativa – uma crítica reiteradamente apresentada por 

grupos da sociedade civil. 

No marco temporal de conclusões de trabalho da CNV, o que se verifica é uma 

incerteza razoavelmente generalizada sobre os resultados produzidos, além de previsões 

quanto às fragilidades que se mostraram quase incontornáveis, e o potencial de seus 

desdobramentos futuros. Este quadro de incerteza – que aqui é tratado em termos de uma 

opção política dos atores que conduziram o processo – se manifestou em duas dimensões, 

que começam a ser verificadas pelos atores engajados neste campo. Por um lado, em 

relação às poucas novidades trazidas pelo relatório final, que optou por sintetizar 

informações já conhecidas (mas dispersas) sobre violações de direitos humanos. Além 

disso, o que se esperava, e esta já é uma crítica presente em relação ao documento final, é 

que se ampliasse o rol de vítimas e aprofundasse a investigação sobre violações a povos 

indígenas ou a camponeses, análises que trouxemos na parte II deste relatório de 
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monitoramento). Por outro lado, neste momento, aposta-se na baixa expectativa sobre o 

potencial transformador de seu trabalho e suas recomendações, em termos de provocarem 

reformas políticas e institucionais que operem o tão aclamado “fortalecimento 

democrático”. É importante frisar, entretanto, que estas análises são preliminares, 

considerando o pouco tempo de publicação do relatório final da CNV e o momento de 

publicação deste relatório final, em que os atores ainda começam a discutir o que foi 

produzido como documento final pela Comissão. 

Desde os inícios dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, os comissionados 

foram instados a se pronunciarem sobre como se constituiria seu relatório circunstanciado, 

previsto no artigo 11 da Lei 12.528/2011. O foco no relatório final da comissão 

representava uma ansiedade generalizada de ver-se finalmente constituído o trabalho de 

uma comissão nacional da verdade no país – aí presente as mais diversas idealizações 

sobre este trabalho – associado a uma tentativa de garantir um resultado ideal, isto é, 

garantir que informações cruciais fossem consideradas e descobertas pela CNV, assim 

como recomendações específicas constassem em suas conclusões.  

Muito se especulou sobre esta fase final da CNV por parte de seus espectadores-

partícipes. É certo que a conclusão dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade não 

encerra o ciclo histórico e conclui o debate sobre a ditadura ou as questões sobre memória, 

verdade e justiça, como observamos na parte inicial deste relatório de monitoramento. Ao 

contrário, espera-se que com a Comissão, na medida em que torna público fatos, eventos e 

dinâmicas, efetivamente se inicie um novo ciclo no processo de lidar com o passado. Este 

ciclo configura-se como um desafio a ser levado adiante pelos atores políticos e os 

movimentos sociais atuantes no cenário. 

Exatamente pelo fim da CNV, que se considerou tão importante que os trabalhos de 

uma comissão nacional de verdade representassem uma construção socialmente legítima, a 

ser endossada e levada a diante por atores políticos do campo democrático. Da mesma 

forma, é necessário que movimentos sociais e instituições que atuam em temas de direitos 

humanos se apropriem daquilo que este debate produziu – seus avanços, seus limites e seus 

efeitos – e se articulem para os passos subsequentes, assim como que as instituições 

oficiais correspondam ao que se produzir em termos de “acertos de contas com o passado” 

e se proponham às reformas estruturais e de práticas e políticas públicas necessárias para 

que, em tese, haja efetivas transformações nas ações do Estado.  
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