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Pontos fundamentais a serem considerados para qualquer proposta de 

criação de uma Comissão de Verdade no Brasil 

 

A criação de uma Comissão de Verdade pode ter méritos ou pode apresentar 

riscos para a busca do esclarecimento histórico, pode contribuir ou não para a 

realização da justiça e o aprofundamento da democracia. O debate sobre a proposta 

de criação de uma Comissão de Verdade deve se centrar em suas funções, poderes,  

competências e garantias mecanismos que permitam assegurar melhor efetividade. 

Logo, já existem mais de trinta Comissões de Verdade no mundo o que 

possibilita identificar as boas práticas e padrões básicos que permitem garantir os 

direitos internacionalmente reconhecidos das vitimas. 

 Para satisfazer o direito a verdade que corresponde às vitimas e a toda à 

sociedade brasileira, uma Comissão de Verdade deve ser efetiva, autônoma, 

independente e justa.  

Os elementos considerados fundamentais para garantir tal instituição são os seguintes: 

 

1. Funções 

O trabalho de uma Comissão da Verdade deve servir a três funções fundamentais: 

- ao esclarecimento dos fatos,  

- ao reconhecimento moral e ético das vítimas e,  

-a apresentação de recomendações de políticas que garantirão a não repetição das 

violações de direitos humanos. 

 

2. Competências 

As competências devem estar claramente definidas, de forma ampla o suficiente para 

refletir os direitos das vítimas. 

2.1. A Comissão de Verdade deve ter competência material para analisar 

as mais graves violações aos direitos humanos, de acordo com o Direito Internacional, 

assim como os crimes de ocultação e omissão dos fatos violatórios, como ocultação e 

destruição de arquivos, ocultação de cadáver e outros. 

2.2. A Comissão de Verdade deve ter competência territorial para analisar 

todos os crimes cometidos no território brasileiro, bem como aqueles crimes cometidos 

em outros países, cuja ação contou com a colaboração e contribuição de agentes 

públicos ou privados a mando do Estado brasileiro. 
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2.3. A Comissão de Verdade deverá ter competência temporal para 

aqueles crimes cometidos durante o período de 1961 a 1985.  

 

3. Prerrogativas 

A Comissão de Verdade deve apurar toda a verdade, o que abarca os fatos, as 

circunstâncias, o contexto e as responsabilidades. 

É necessário que a Comissão tenha o poder de apurar toda a verdade sobre o período 

da ditadura, sem restrições, incluindo a possibilidade de recomendar às autoridades 

competentes a investigação criminal contra supostos perpetradores.  

A Comissão deve ter a possibilidade de nominar responsabilidades institucionais e 

individuais presumidas, inclusive o nome de perpetradores. Assim mesmo, deve 

garantir aos mesmos o direito de resposta e defesa, bem como a possibilidade de 

entrega de informações adicionais. 

3.1.  A Comissão de Verdade não deve substituir os atos de justiça. 

Os direitos internacionais das vítimas incluem o direito à verdade, á justiça 

e à reparação. Assim, a Comissão deve auxiliar no cumprimento do direito à verdade, 

não podendo substituir ou debilitar nenhum outro mecanismo ou ação de recurso aos 

direitos das vítimas. 

Em particular, a criação de uma Comissão de Verdade não deve reduzir a 

obrigação da União de cumprir efetivamente com seus deveres resultantes de 

obrigações internacionais, como por exemplo, sentenças da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA). 

3.2. Respeito às autoridades judiciais. 

O trabalho da Comissão de Verdade não deve contrapor-se à justiça e, ao 

contrário, deve contribuir e encaminhar às autoridades judiciais, auxiliando na 

instrução de eventuais inquéritos e sua efetivação. 

3.3. Inaplicabilidade da Lei de Anistia. 

Os trabalhos da Comissão não serão afetados pela Lei de Anistia (Lei 

6.683/79), uma vez que não possui característica de juízo penal. 

Do mesmo modo, deverá ser assegurada à Comissão da Verdade a 

possibilidade de encaminhar as informações resultantes das investigações ao Ministério 

Público.  

3.4.  A Comissão de Verdade deve ter total publicidade e transparência. 

A Comissão deve ter o poder de realizar audiências públicas com ampla 

difusão na mídia (incluindo, necessariamente, as TVs Públicas), fornecendo publicidade 
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e condições para o testemunho livre e voluntário das vítimas. Tais testemunhos devem 

ser realizados sob condições adequadas de acompanhamento psicológico e de 

segurança pessoal. Ao mesmo tempo a Comissão de Verdade deve levar a cabo 

procedimentos confidenciais se assim ficar decidido, para garantir a segurança das 

vítimas e testemunhas. 

 

4. Estrutura 

Constitui boa prática um processo consultivo permanente e transparente, contribuindo 

com a legitimidade e êxito de uma Comissão de Verdade desde o seu estabelecimento, 

desenho e implementação por meio de consultas amplas à sociedade civil organizada e 

às vítimas. 

O processo de escolha dos comissionados deve ser aberto, transparente e consultivo, 

garantindo que eles sejam avaliados por sua trajetória, experiência, independência e 

qualidades éticas. O processo de escolha deve ser público, tal como em um concurso, 

no qual o candidato a membro da Comissão se apresente por meio de um memorial e 

defenda sua candidatura perante uma banca formada por pessoas de reconhecida 

formação e atuação na defesa dos direitos humanos. 

A Comissão de Verdade deve ser assessorada por um Comitê da sociedade civil. 

As organizações da sociedade civil e das vítimas devem compor um comitê formal e 

efetivo de observação, acompanhamento e assessoria da Comissão de Verdade. 

Considerando que a ditadura militar brasileira produziu efeitos em todo o país, o 

Comitê deve refletir a diversidade nacional e sua pluralidade. 

 

5. Recursos Adequados 

A Comissão precisa ter uma estrutura própria, com recursos humanos e materiais. Isto 

inclui a autonomia da Comissão em contratar suas equipes de trabalho, dotando-a de 

orçamento independente. Deve-se solicitar também recursos suplementares de 

instituições e fundações internacionais independentes, aumentando ainda mais a 

autonomia de atuação da Comissão. 

 

6. Poderes atribuídos à Comissão 

6.1. Reais poderes de investigação 

Deve ser assegurado acesso aos arquivos do Estado, incluindo os arquivos das Forças 

Armadas, e o poder de convocar as pessoas envolvidas com estas informações e de 

visitar os locais onde se encontram os arquivos. 
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6.2. Poderes de proteção. 

Deve ser assegurada proteção para testemunhas ou para aqueles que apresentem 

documentos e informação. 

6.3. Autoridade para publicar  

Deve ser assegurada a publicação nacional e internacional das conclusões dos 

trabalhos e recomendações da Comissão a partir de seu relatório final, assim como 

versões populares divulgadas nas rádios e televisões. 

6.4. Imunidades 

Os comissionados devem ter imunidade funcional e garantias de segurança pessoal 

para cumprir o seu mandato.  

 

7. Seguimento dos trabalhos e implementação das recomendações 

7.1. O Estado deve analisar as conclusões e as recomendações dos 

relatórios da Comissão de Verdade e respondê-los formalmente. Esta resposta deverá 

ser realizada ante uma instância importante dentro da estrutura estatal, tal como o 

Congresso Nacional, perante o qual o Estado deverá responder às recomendações da 

Comissão de Verdade, apresentar um programa para efetivar seu cumprimento, ou 

bem apresentar as razões e argumentos para não implementar imediatamente alguma 

das recomendações. 

7.2. Os arquivos da Comissão de Verdade devem ser protegidos e 

disponibilizados para vítimas e para às instância judiciais. 

7.3. Deverá ser criada uma instituição de seguimento dos trabalhos da 

Comissão de Verdade, a fim de atender as necessidades das vítimas e para que 

quaisquer pendências dos trabalhos que possam ser solucionadas. 

7.4. O Estado deve garantir que os resultados da Comissão de Verdade 

sejam adequadamente incorporados no currículo educativo para que as novas 

gerações conheçam a verdade histórica sobre a ditadura  militar. 

 

 Acreditamos que estes são pontos fundamentais para a garantia de uma real 

apuração da verdade, sem os quais a eficiência e a independência da Comissão de 

Verdade estariam completamente prejudicadas. 

 

Para maior agilidade dos trabalhos da Comissão da Verdade: 



 5 

1. deve-se constituir uma Comissão técnica de peritos legistas, 

especialmente destinada a localizar, remover, armazenar e identificar 

os restos mortais dos desaparecidos que venham a ser localizados. 

2. Uma comissão de trabalho que organize e sistematize os dados 

coletados, visando a dar maior agilidade aos trabalhos de busca, 

localização e identificação que se fizerem necessários. 

3. trabalhar no sentido de localizar e identificar pessoas, brasileiras ou 

não, presas, mortas ou seqüestradas em território nacional e aquelas 

encaminhadas após a prisão a países vizinhos, tanto na Operação 

Condor, como no período imediatamente anterior. 

4. Identificar e convocar para depor os militares brasileiros e de paises 

vizinhos que fizeram treinamento na Base do Exército em Manaus, 

onde foram treinados inclusive agentes da Operação Condor. 

 

 

Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos 

maio de 2009 

 

 

 

 

 


