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1- Jornais e entidades destacam perfil dos membros da Comissão da Verdade  
Segundo o periódico Correio Braziliense, a maioria dos membros escolhidos 
pela presidente da República, Dilma Rousseff, para formar a Comissão da 
Verdade são atuantes na defesa dos direitos humanos. A psicanalista Maria 
Rita Kehl, uma das escolhidas, publicou, em agosto de 2011, um artigo na 
revista Carta Capital no qual condenou a violência de agentes do Estado no 
período do regime militar (1964-1985) e destacou que os crimes não seriam 
contemplados pela Lei da Anistia (1979). Outro membro, o diplomata Paulo 
Sérgio Pinheiro, foi relator do Conselho de Direitos Humanos da Organização 
das Nações Unidas (ONU) para Mianmar entre 2000 e 2008, e pressionou para 
que o governo brasileiro se engajasse na criação de uma Comissão de 
Inquérito na ONU que investigasse os crimes cometidos pelo governo militar de 
Mianmar. Além disso, Pinheiro foi nomeado pelo ex-presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva, para compor o grupo que criou o projeto da Comissão 
da Verdade. A advogada Rosa Maria Cardoso da Cunha defendeu Rousseff 
quando a presidente foi presa pelo governo militar e especializou-se em crimes 
políticos. O advogado e ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias, defendeu 
presos políticos na época do regime militar, foi um dos signatários da Carta aos 
Brasileiros (1977), um manifesto de repúdio à ditadura, e foi presidente da 
organização não governamental Comissão de Justiça e Paz de São Paulo. 
Finalmente, o Correio ressaltou a atuação do ex-procurador-geral da 
República, Claudio Fonteles, que foi membro da Ação Popular, um movimento 



ligado à esquerda católica que comandou, na década de 1960, a União 
Nacional dos Estudantes (UNE). Atualmente, Fonteles é membro do Conselho 
de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. O jornal O Estado de S. Paulo 
afirmou que entidades que atuam na defesa dos direitos humanos também se 
mostraram satisfeitos com a escolha de Rousseff. Segundo o jornal, o 
secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Leonardo 
Steiner, afirmou que a presidente selecionou “um grupo de valor ético, moral e 
de conhecedores da nossa história”. O Instituto Vladimir Herzog parabenizou 
Rousseff por colocar a Comissão da Verdade como um órgão de Estado, e não 
de governo, estando assim a Comissão “acima de indivíduos, partidos, 
governantes e grupos”. O vice-presidente do Grupo Tortura Nunca Mais, 
Marcelo Zelic, considerou o grupo ponderado e isento para a análise dos temas 
tão controversos. Da mesma forma, a Comissão Justiça e Paz de São Paulo e 
o procurador Marlon Weichert reconheceram a idoneidade e capacidade dos 
membros do colegiado selecionados pela presidente e elogiaram as escolhas. 
Por outro lado, O Estado relatou que alguns grupos, tais como a Rede Social 
de Justiça e Direitos Humanos e o Grupo Tortura Nunca Mais, lembraram que 
um dos escolhidos para compor a Comissão, o ministro do Superior Tribunal de 
Justiça e ex- corregedor nacional de Justiça, Gilson Langaro Dipp, participou 
como perito na defesa do Estado brasileiro na Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, durante a audiência pública em 2010 sobre os acontecimentos da 
Guerrilha do Araguaia (1972-1975). Segundo Marcelo Zelic, na ocasião Dipp 
defendeu “a linha de pensamento que preconiza o esquecimento e a 
impunidade”. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e atual 
presidente da Comissão de Ética da Presidência da República, João Paulo 
Sepúlveda Pertence, foi testemunha do Estado brasileiro durante a audiência. 
De acordo com o Correio, o representante sul-americano do Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), Amerigo 
Incalcaterra, elogiou o Brasil pela instauração da Comissão da Verdade, que 
representa “uma ferramenta fundamental para esclarecer as violações dos 
direitos humanos”, bem como para reconstrução da história, para promover a 
reconciliação, e prevenir que essas violações aconteçam no futuro. (Correio 
Braziliense – Política – 12/05/12; O Estado de S. Paulo – Nacional – 12/05/12) 
 
 
2- Membros da Comissão da Verdade divergem sobre investigação de atos 
cometidos por militantes de esquerda e possibilidade de revisão da Lei da 
Anistia 
 Em entrevista ao Correio Braziliense, no dia 12/05/12, Gilson Langaro Dipp 
lembrou outros países que instalaram colegiados semelhantes à Comissão da 
Verdade para embasar a sua crença de que a sociedade brasileira vai aderir ao 
propósito da Comissão, de resgate da memória nacional e reconstrução da 
história. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, questionado sobre a função da 
Comissão da Verdade, José Paulo Cavalcanti Filho afirmou que é preciso 
contar a verdade sobre o pedaço da história do Brasil a ser investigado, mas 
depois é necessário “sepultar”, pois não se “constrói um país olhando para 
trás”. Segundo Rosa Maria Cardoso da Cunha, o trabalho a ser feito demanda 
seriedade e comprometimento, além de equilíbrio e prudência. José Carlos 
Dias defende que a Comissão deve investigar os abusos aos direitos humanos 
cometidos tanto pelos agentes do Estado durante o regime militar (1964-1985) 



quanto pelos grupos de oposição. Dias ainda afirmou que tudo será analisado, 
mas que nenhum dos membros da Comissão deve se pronunciar por enquanto 
e reiterou que não há possibilidade de revisão da Lei da Anistia (1979), decisão 
já tomada pelo Supremo Tribunal Federal em abril de 2010. Por outro lado, 
ainda de acordo com a Folha, Cunha afirmou que a Comissão foi criada com o 
intuito de investigar os crimes cometidos pelos agentes do Estado aos 
opositores do regime. Destacou ainda que a lei de criação da Comissão tem 
como foco rever a conduta do Estado, dos seus agentes públicos, excluindo 
atos de guerrilha. Além disso, a advogada disse que existe a possibilidade do 
Brasil rever Lei da Anistia, haja vista que “parte das vítimas quer outra 
interpretação dessa anistia para que possa existir processo, para que possam 
entrar no Judiciário reivindicando determinados direitos”. Em entrevista ao 
jornal O Estado de S. Paulo, no dia 15/05/12, Paulo Sérgio Pinheiro afirmou 
que a função da Comissão está determinada pela lei de sua criação, cujo 
objetivo é investigar as graves violações de direitos humanos e esclarecer as 
circunstâncias em que ocorreram. Sobre o possível papel revanchista da 
Comissão, Pinheiro afirmou que “vingança não tem lugar no diálogo 
democrático”. Sobre a Lei da Anistia, Pinheiro afirmou que a Comissão não 
criará nenhuma polêmica e que não existem dois lados, o dos “representantes 
dos perpetradores dos crimes e das vítimas”, existe apenas o lado das pessoas 
que sofreram violações de direitos humanos. Ao final dos trabalhos da 
Comissão, Pinheiro espera que a maior contribuição seja a garantia do direito à 
verdade que os familiares das vítimas têm e que permitirá ao Brasil o 
aprofundamento da democracia. Segundo O Estado, a ideia de desenvolver os 
trabalhos sem revanchismo também foi expressa por Claudio Fonteles, que 
alegou ainda que os militares não tem o que temer, uma vez que não haverá 
perseguições e que a revisão da Lei da Anistia é impossível. Em entrevista 
publicada na Folha, no dia 16/05/12, Maria Rita Kehl destacou que os militantes 
armados não devem ser investigados e, fazendo referência ao discurso de 
Dias, disse que não vê simetria entre os agentes do Estado e os militantes de 
esquerda, pois “falar em anistia para os dois lados implica supor igualdade de 
forças, dizer que o outro lado também tinha gente presa e condenada", o que 
não era o caso durante o regime militar, pois foram os militantes que sofreram 
os maiores abusos. Kehl afirmou que o discurso dos militares de que a atuação 
no regime era benéfica para o Brasil é inválido, e que os relatos da Comissão 
da Verdade poderão incomodar os militares por terem vergonha de suas ações, 
ou por, de acordo com a teoria psicanalítica, terem gozo nas atitudes proibidas 
que cometeram. A psicanalista ainda mencionou que perdoar os militares sem 
reconhecer que crimes possam ter sido cometidos, “autoriza implicitamente o 
abuso da violência”. (Correio Braziliense – Política – 12/05/12; Folha de S. 
Paulo – Poder – 12/05/12; Folha de S. Paulo – Poder – 14/05/12; Folha de S. 
Paulo – Poder – 15/05/12; Folha de S. Paulo – Poder – 16/05/12; Estado de S. 
Paulo – Nacional – 12/05/12; O Estado de S. Paulo – Nacional – 15/05/12) 
 
 
3- A reação dos militares com a nomeação dos membros da Comissão da 
Verdade  
Em coluna opinativa do jornal O Estado de S. Paulo, do dia 12/05/12, o general 
e ex-chefe de Estado-Maior Romulo Bini Pereira afirmou que a Lei da Anistia 
(1979) foi aprovada para promover a conciliação entre dois grupos opostos e 



“criou um pacto de reciprocidade para a reconstrução democrática no Brasil”. 
Segundo Bini Pereira, as Forças Armadas cumpriram com o seu papel de 
forma impecável, mantendo-se em silêncio, sem interferir no processo político. 
Entretanto, afirma que em 2012 “dois fatos vieram de encontro à atitude das 
Forças Armadas”. O primeiro deles é a criação da Comissão da Verdade, que 
é, para os militares, um modo de revanchismo. Segundo Bini Pereira, os 
trabalhos deveriam analisar também o ideário político-ideológico dos militantes 
de esquerda, que previam a instauração de uma “ditadura do proletariado”, e 
os métodos de luta armada, para que não se faça uma análise unilateral. O 
segundo fato, segundo o general, foi o incidente ocorrido no Clube Militar, na 
cidade do Rio de Janeiro, na ocasião das comemorações de aniversário da 
tomada de poder pelos militares, quando o prédio foi cercado por manifestantes 
que, segundo o general, “foram insultados e agredidos por uma turba de 
radicais com atitudes e impropérios usados pelos grupos extremistas das 
décadas de 60 e 70”. O protesto seria um sinal de que o ódio ideológico e o 
fanatismo estão novamente presentes no país, como na época do regime 
militar (1964-1985). Para o general, a concórdia e o entendimento foram 
“atitudes adotadas somente pelas Forças Armadas” e os “seguimentos 
minoritários”, ou seja, os militantes da esquerda da época do regime militar, 
não teriam assumido seus erros, talvez para se colocarem como heróis numa 
nova História, ou para legitimar o pagamento de 20 mil indenizações. O general 
questiona qual teria sido o destino do Brasil caso o “ideário radical dessa 
minoria” tivesse alcançado o poder e lembra que os fatos ocorridos durante o 
regime militar estavam inseridos no contexto da guerra fria, quando “os 
extremistas foram banidos em todo o mundo em razão de seu objetivo 
totalitário e único: a ditadura do proletariado”. Destaca ainda que os militares 
não querem defender a indisciplina ou quebra dos princípios democráticos, 
mas que a palavra dos chefes militares faz-se necessária para estabelecer um 
contraponto a atitudes deletérias tais como o incidente no Clube Militar.  O 
general afirma que ao ler artigos e manifestos dos militares da reserva percebe 
que a autoestima militar está em declínio, somada a outros fatores, tais como 
os baixos salários dos soldados da ativa e finaliza dizendo que a lei do silêncio 
dos militares deve ser quebrada e que “possíveis perturbações ou rupturas em 
nossas Forças trarão repercussões indesejáveis para o nosso país”. De acordo 
com o periódico Correio Braziliense, os militares da reserva preparam ações 
para se contraporem aos trabalhos da Comissão da Verdade. Na cidade do Rio 
de Janeiro, por exemplo, os clubes militares já afirmaram que criarão 
comissões paralelas, nos moldes da comissão federal, que tem por intuito 
acompanhar as investigações da Comissão da Verdade e produzir relatórios 
próprios. A intenção, segundo o presidente do Clube Naval, almirante Ricardo 
Veiga Cabral, é investigar crimes ocorridos contra militares e suas famílias 
durante o regime militar. Segundo o almirante, os membros escolhidos para 
compor a Comissão “têm uma ligação extrema com a esquerda e isso pode 
desequilibrar os resultados”. Já na cidade de Brasília, no Distrito Federal, 
militares da reserva tentam, por meios jurídicos, assegurar aos convocados a 
depor junto à Comissão o direito constitucional de não se manifestarem. O 
coronel da reserva Pedro Ivo Moezia prepara um mandado de injunção para 
que não ocorram punições futuras resultantes dos trabalhos da Comissão. De 
acordo com O Estado de S. Paulo, o almirante Veiga Cabral declarou que a 
comissão interclubes, formada pelos clubes Naval, Militar e da Aeronáutica, 



acompanhará as reuniões da Comissão da Verdade. Cabral defende que 
ambos os lados envolvidos em disputas durante o regime militar sejam 
investigados, afirmando que “não podem fazer como na Argentina. Se houver 
retaliação, vamos regredir. Estamos em um estágio de civilização muito 
avançado. Não é esquecer o passado. Já que querem retomar a história, que 
seja imparcial, observado o contexto da época”. Além disso, o Clube Naval já 
criou uma comissão própria, que pretende analisar os debates da Comissão da 
Verdade e prestar orientação jurídica e acompanhamento nos depoimentos a 
militares que forem chamados a depor. Veiga Cabral destacou ainda que a 
comissão paralela poderá “evoluir para um diálogo com a Comissão da 
Verdade, ou pelo menos com alguns integrantes dela, para ouvirem nossas 
justificativas”, pois a preocupação dos militares é a de que os trabalhos 
desenvolvidos sejam apenas uma estratégia para revogarem a Leia da Anistia. 
Veiga Cabral afirmou ainda que os militares da reserva devem servir como voz 
daqueles que estão na ativa e não podem se expressar para não ferir o Código 
Disciplinar, daí viria a importância das comissões próprias e da expressão 
através de artigos como o do general Bini Pereira. Por outro lado, segundo a 
Folha de S. Paulo, apesar do temor de “revanchismo”, os militares reagiram de 
forma discreta ao anúncio dos integrantes da Comissão, demonstrando 
somente a preocupação de que os trabalhos acabem na possibilidade de 
revisão da Lei da Anistia, o que, segundo eles, pode ser fomentado pela 
ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário. Alguns militares mostraram-
se descontentes com a escolha a advogada Rosa Maria Cardoso da Cunha 
que, por ter defendido a presidente da República, Dilma Rousseff, no período 
do regime militar, não teria condições de atuar com imparcialidade no 
desenvolvimento dos trabalhos. De acordo com O Estado, os militares 
acreditam que a escolha de Cunha demonstra uma intenção de Rousseff em 
fazer militância política.  Militares da reserva como o general Luiz Cesário da 
Silveira, general Maynard Santa Rosa fizeram duras críticas à Comissão, 
classificando-a como “facciosa” e “fadada ao fracasso total”. O general da 
reserva Marco Antônio Felício da Silva declarou que nenhum militar deve se 
apresentar para depor à Comissão da Verdade, por existir a possibilidade da 
Comissão atuar de forma unilateral, e por ela buscar a comprovação de uma 
nova história, colocando os militantes armados “como democratas e defensores 
da liberdade e dos direitos humanos quando, no passado, desejavam a 
derrubada do governo e a instalação de uma ditadura do proletariado por meio 
da luta armada, usando do terrorismo, assassinatos, roubos, sequestros e 
justiçamentos”.  Ainda de acordo com O Estado, os ex-presidentes do Clube 
Militar, generais Gilberto Figueiredo e Luiz Gonzaga Shroeder Lessa, 
declararam, em reação ao discurso do diplomata Paulo Sérgio Pinheiro – que 
afirmou não existirem dois lados nos trabalhos da Comissão, apenas o lado 
das pessoas que sofreram violações de direitos humanos –, que se a 
Comissão só tem um lado é porque Pinheiro é “tendencioso e a avaliação dele 
será parcial, o que compromete seu trabalho, que deveria ser isento”. Em 
entrevista concedida ao jornal O Estado, o general da reserva Leônidas Pires 
Gonçalves, que atuou como ministro do Exército durante o governo do ex-
presidente da República, José Sarney (1985-1990) afirmou que a presidente 
Rousseff deveria parar de olhar o passado e começar a olhar para o futuro do 
país, pois a Comissão da Verdade é “uma moeda falsa, que só tem um lado”, 
disse que os militares estão sendo injustiçados, uma vez que, atualmente, não 



há ninguém que os defenda dentro do governo, pois quando Nelson Jobim era 
ministro da Defesa ao menos existia um interlocutor. Para Pires o atual 
ministro, Celso Amorim, que deveria manifestar-se a respeito da Comissão, 
não o faz porque está ligado ao problema. O general mostrou-se indignado 
com a “injustiça que está sendo feita com o Exército” e que a Força está sendo 
“sumariamente julgada e punida”.  Entretanto, o general defendeu a liberdade 
de expressão e pediu que sua opinião fosse respeitada, disse que 
independente de não haver punição aos militares, o Exército já está tendo seu 
conceito abalado, e espera que os comandantes militares estejam levando a 
insatisfação dos oficiais com a Comissão da Verdade aos integrantes do 
governo. Ainda segundo Pires, os comandantes das três Forças devem orientar 
os militares que forem convocados à Comissão a como se comportar. Todavia, 
o general acredita que não será convidado a depor na Comissão, pois nunca 
ninguém alegou ter sido torturado, durante o período em que esteve vinculado 
ao Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de 
Defesa Interna (DOI-Codi) do estado do Rio de Janeiro. Por fim, rechaçou 
qualquer possibilidade de revogação da Lei da Anistia e que “se quiserem fazer 
pressão no Supremo, o poder moderador tem de entrar em atuação no país”. 
De acordo com a Folha, os comandantes do Exército, Enzo Peri, da 
Aeronáutica, Juniti Saito, da Marinha, Julio Soares de Moura Neto e o chefe do 
Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, general José Carlos de Nardi, 
estiveram presentes no dia 16/05/12 na solenidade de posse dos membros da 
Comissão da Verdade. Segundo o jornal, os comandantes acompanharam a 
cerimônia com discrição e sem interagir com outras autoridades, e foram 
embora do local assim que o discurso de Rousseff terminou.  (Correio 
Braziliense – Política – 12/05/12; Folha de S. Paulo – Poder – 12/05/12; Folha 
de S. Paulo – Poder – 17/05/12; O Estado de S. Paulo – Nacional – 12/05/12; 
O Estado de S. Paulo – Espaço Aberto – 12/05/12; O Estado de S. Paulo – 
Nacional – 14/05/12; O Estado de S. Paulo – Nacional – 15/05/12; O Estado de 
S. Paulo – Nacional – 16/05/12; O Estado de S. Paulo – Nacional – 18/05/12) 

 
 

4- Jornais opinam sobre alcance dos trabalhos da Comissão da Verdade 
Diante do anúncio dos membros da Comissão da Verdade os jornais 
divulgaram várias colunas de opinião e editorial sobre diversos pontos 
relacionados principalmente com a escolha dos nomes feita pela presidente da 
República, Dilma Rousseff, a função dos trabalhos a serem desenvolvidos pela 
Comissão na investigação das violações aos direitos humanos e a 
possibilidade da revisão da Lei da Anistia de 1979. Em editorial da Folha de S. 
Paulo, no dia 12/05/12, o jornal classificou como legítima e equilibrada a 
composição dos membros da Comissão, que estariam ideologicamente 
vinculados com as “forças protagonistas da democratização”. O jornal chamou 
a atenção para as manifestações militares sobre a possibilidade de revisão da 
Lei de Anistia, mas lembrou também que a própria lei de criação da Comissão 
prevê que as atividades “não terão caráter jurisdicional ou persecutório”. 
Defendeu ainda que, embora os militares classifiquem as ações como atos de 
“revanchismo”, a sociedade brasileira tem o direito de conhecer seu passado. 
Finalmente, classificou que a Comissão da Verdade e a Lei de Acesso à 
Informação “representam um aprimoramento institucional valioso, que assegura 
e amplia o acesso da sociedade a dados sob a guarda do poder público”. Ainda 



no dia 12/05/12, em coluna opinativa da Folha, o jornalista Fernando Rodrigues 
afirmou que as recentes medidas que vêm sendo tomadas por Rousseff têm 
como intuito promover uma imagem sólida sobre suas convicções. Dentre 
essas medidas está a nomeação dos membros da Comissão da Verdade que, 
a estar marcada para o mesmo dia em que entra em vigor a Lei de Acesso à 
Informação, caracterizam um momento na qual a presidente tem feito “apostas 
relevantes”, nas quais Rousseff “será julgada pelos resultados de suas 
promessas”. Para Rodrigues, com a entrada em vigor da Lei de Acesso à 
Informação e se a Comissão da Verdade for capaz de “passar a limpo a história 
recente”, o país terá um grande ganho institucional. Em coluna opinativa do 
mesmo jornal, no dia 13/05/12, a jornalista, Eliane Cantanhêde evidenciou o 
conformismo dos militares em relação à composição da Comissão da Verdade. 
Para ela, a reação militar consiste agora apenas na dúvida da utilização da 
Comissão para fomentar o desejo de produção de ações penais aos militares 
da época do regime militar (1964-1985). Assim, a Comissão funcionaria como 
canal para “catequizar” a população da necessidade de se revogar a Lei da 
Anistia, pois a tortura é considerada crime imprescindível. No geral, considerou 
os nomes dos escolhidos para a Comissão como pessoas experientes, 
equilibradas e nada radicais. Em coluna do jornal O Estado de S. Paulo, no dia 
13/05/12, destacou-se que a criação da Comissão da Verdade não expressa 
um ponto de partida para o “acerto de contas” com os militares que atuaram no 
regime militar, mas sim um fechamento para concretizar, com os fatos 
realmente esclarecidos, o fim de uma trajetória. O jornal elogiou Rousseff na 
condução do processo de criação e nomeação do grupo, que foi constituído 
com discrição e como um órgão do Estado e não de um governo. Além disso, 
foram excluídos quaisquer indivíduos que ocupem cargos executivos em 
partidos políticos e ficou estabelecido que ninguém será obrigado a depor. O 
jornal destacou também que os militares que aceitarem contribuir com os 
trabalhos, seja com depoimentos ou documentos, terão ampla oportunidade de 
dar a sua versão dos fatos ocorridos, além de estarem resguardados de 
possíveis julgamentos segundo a Lei da Anistia. Em coluna opinativa, o Correio 
Braziliense, no dia 13/05/12, além de elogiar a escolha dos membros da 
Comissão, destacou a fala de Rousseff na qual a presidente afirmou que a 
instauração da Comissão  interessa não somente àqueles que  viveram sob o 
regime militar, mas principalmente às novas gerações que  “tiveram a 
oportunidade de nascer e viver sob o regime democrático (...) e devem saber 
que a liberdade é preciosa”.  O jornal ainda resaltou que conhecer a história de 
um país tem uma função civilizatória, na qual se conhece os erros do passado 
para que não voltem a se repetir. Finalmente, lembrou que as Forças Armadas, 
como instituição, não tem nada a temer com a implantação da Comissão, 
somente se preocupam os indivíduos que praticaram prisões ilegais, torturas, 
homicídios e ocultação de cadáveres. Em contrapartida, em coluna opinativa 
da Folha, no dia 14/05/12, o jornalista e cientista social Vinícius Mota alertou 
para a possibilidade de ocorrer perseguição aos envolvidos com o regime 
militar, falando do tratamento dado aqueles que participaram de regimes 
autoritários e foram condenados à “danação histórica”. Segundo Mota a 
“verdade histórica, em certa medida, está sempre em disputa, pois reflete o 
embate entre grupos que tentam contá-la no presente”. Dessa forma, o 
governo petista tenderia a realçar o papel das organizações radicais que 
atuaram na clandestinidade buscando “uma conciliação difícil entre programas 



inspirados nos regimes de Cuba e da URSS, de um lado, e a democracia que 
sucedeu a ditadura militar, de outro”. Finalmente, Mota afirmou que a Comissão 
irá “preencher lacunas de histórias familiares marcadas por assassinatos, 
torturas e desaparecimentos” ao longo do regime militar, mas que deveria 
também se dispor a “reconstituir as narrativas das vítimas da esquerda 
armada”, seja de militantes assassinados por colegas ou civis atingidos por 
atos terroristas. Em outra coluna opinativa da Folha, no dia 15/05/12, o 
jornalista Janio de Freitas alegou que a instauração da Comissão não deve ser 
recebida com muito otimismo, pois seus trabalhos são muito mais complexos e 
improváveis do que se supõe. Para Freitas, a confiança que está depositada na 
eficácia da Comissão supõe nela poderes capazes de enfim finalizarem todos 
os obstáculos presentes há mais de 25 anos, que são como uma “cortina de 
ferro à brasileira” e que talvez arquivos sejam descobertos e apurados e outros 
sejam entregues, porém, colaborações para fatos como a localização de 
corpos desaparecidos não serão facilmente obtidas. Ao valorizar a importância 
da escolha dos integrantes da Comissão, Freitas reconheceu que “não cabe 
dúvida alguma de que todos levam para a comissão seriedade e empenho no 
melhor grau”. Em editorial do jornal, no dia 16/05/12, destacou-se a entrada em 
vigor da Lei de Acesso à Informação e a posse dos membros da Comissão da 
Verdade. Em relação à primeira, a Folha destacou o despreparo das 
instituições em localizar e fornecer as informações a quem solicitar e, em 
relação à segunda, foi ressaltada a necessidade da Comissão “transcender o 
debate viciado sobre revanchismo e reforçar o valor dos fatos contra toda 
forma de obscurantismo”. Ressaltou-se a polêmica sobre a função dos 
trabalhos da Comissão, se devem abordar apenas crimes cometidos por 
militares ou também aqueles cometidos por organizações de esquerda. O 
jornal afirmou que a lei de criação da Comissão admite ambas investigações, 
mas, por outro lado, é injusta a equiparação das ações militares e dos grupos 
de esquerda, “seja por seu número, pelo emprego sistemático da tortura e de 
assassinatos por agentes do Estado ou pelo fato de militantes da esquerda já 
terem pago pelo erro com prisões, tortura e morte”. Em coluna opinativa do 
mesmo jornal, no dia 16/05/12, o jornalista Hélio Schwartsman  afirmou que os 
integrantes escolhidos por Rousseff para compor a Comissão da Verdade são 
bons por possuírem sólida reputação jurídica ou reconhecimento na defesa dos 
direitos humanos. Schwartsman apontou que a Comissão tem a função de 
contar uma história “na expectativa de que a narrativa possa funcionar como 
freio à violência do Estado”. Em decorrência da amplitude dos trabalhos a 
serem realizados, que devem analisar todas as “graves violações de direitos 
humanos”, de 1946 a 19888, é preciso que um foco seja estabelecido, e que 
este possivelmente será em relação aos crimes cometidos durante o regime 
militar. Diante disso, é necessário afastar ideias em que as partes (militares e 
militantes) sejam igualadas, pois “a situação não chegou nem perto da de um 
conflito civil em que os dois lados se enfrentavam em igualdade de condições”. 
O jornalista destacou ainda que mesmo que militantes tenham utilizado armas, 
deveriam ser considerados, por lei, criminosos comuns protegidos pelas 
garantias fundamentais das constituições de 1946 e 1967, e que os militares 
possuíam o dever de “respeitar os direitos dos presos e assegurar-lhes a 
integridade física”. Em coluna opinativa do dia 18/05/12, no jornal O Estado, o 
jornalista João Mellão Neto questionou a finalidade da Comissão da Verdade. 
Segundo Neto as primeiras declarações dos membros da Comissão 



demonstraram que muitos atritos ocorrerão entre eles, todavia a maioria 
permanecerá sem solução. Destacando também se os crimes dos militantes 
serão investigados afirmou que a solução é complicada, pois o movimento de 
esquerda foi responsável pela morte de cerca de 130 pessoas, a maioria 
transeuntes que se encontravam em locais de atentados e foram reconhecidos 
apenas como “acidente de percurso” pelos movimentos de esquerda. Para 
Neto a solução mais simples é pensar que “tudo que a esquerda faz é o bem; 
tudo o que a direita faz é o mal”, entretanto, para ele este discurso não é mais 
cabível após uma década da gestão do Partido dos Trabalhadores (PT) no 
Brasil. Para ilustrar este dilema maniqueísta, Neto relatou sobre a experiência 
de Hannah Arendt durante sua cobertura, como jornalista, do julgamento de 
Adolf Eichmann, em Israel, da qual surgiu o livro A Banalidade do Mal, e o 
massacre ocorrido na Ucrância pela União Soviética, chamado Kolomodor. Ao 
trazer exemplos de atrocidades cometidos tanto pelos movimentos de direita, 
quanto pelos de esquerda, Neto questionou qual a verdade que se está 
buscando, pois aqueles que realmente tiveram voz de comando dos fatos 
ocorridos durante o regime militar hoje estão com pelo menos 80 anos de idade 
e, segundo ele, dificilmente arrependidos dos crimes que cometeram, além de 
serem juridicamente inimputáveis.  A partir de suas indagações Neto conclui 
que a Comissão da Verdade não tem finalidade nenhuma a não ser reescrever 
a História do Brasil, pela ótica da esquerda. Ainda no jornal O Estado, a 
jornalista Dora Kramer, no dia 18/05/12, destacou que a cerimônia de 
nomeação dos membros da Comissão da Verdade foi uma festa bonita, sóbria 
e cheia de simbolismos, começando pela presença dos ex-presidentes da 
República, os quais tiveram papéis e significados diferentes durante a História 
do Brasil, além disso, houve o reconhecimento póstumo de Tancredo Neves e 
Itamar Franco, porém não houve menção aos ex-presidentes militares. Kramer  
chamou a atenção para o fato de que a cerimônia festejava a democracia e que 
por isso mesmo não houve homenagens a “ditadores”, afirmando que o regime 
militar caracterizou-se pela supressão das liberdades e garantias 
constitucionais, portanto os governantes eram “tiranos”. A jornalista fez uma 
análise dos dois lados envolvidos, de um lado os militares que temem  a 
execração popular, exatamente no momento quem a nova geração de militares 
acredita que o poder político pertence à sociedade civil, e do outro as vítimas 
do Estado que não veem sentido em apurar os dois lados da história na 
Comissão. Para a colunista, se o objetivo da Comissão é realizar um 
levantamento de informações, sem julgamentos, não há razões para que não 
se apure os fatos por todos os prismas e assim, resgate-se a história completa 
do país. (Correio Braziliense – Opinião – 13/05/12; Folha de S. Paulo – Opinião 
– 12/05/12; Folha de S. Paulo – Opinião – 13/05/12; Folha de S. Paulo – 
Opinião – 14/05/12; Folha de S. Paulo – Poder – 15/05/12; Folha de S. Paulo – 
Opinião – 16/05/12; O Estado de S. Paulo – Opinião – 13/05/12; O Estado de 
S. Paulo – Espaço Aberto – 18/05/12; O Estado de S. Paulo – Nacional – 
18/05/12) 
 

 

5- Autoridades divergem em relação à função dos trabalhos a serem 
desenvolvidos pela Comissão da Verdade 
Conforme noticiado pelo jornal Folha de S. Paulo, o ex-ministro da Defesa, 
Nelson Jobim, afirmou que no acordo que viabilizou a criação da Comissão da 



Verdade, foi decidido que ações da militância de esquerda também seriam 
analisadas pelo grupo. Jobim evidenciou que, em discussão com o ministro da 
Secretaria de Direitos Humanos do período da criação do acordo, Paulo 
Vannuchi, seriam abordadas violações aos direitos humanos em qualquer 
forma, destacando ainda que "a comissão não tem o objetivo de punir ninguém” 
e que “é um levantamento da memória”, devendo todos os possíveis violadores 
dos direitos humanos serem ouvidos. Vannuchi negou a afirmação de Jobim e 
disse que o acordo não propunha a investigação de ações da esquerda, além 
de considerar que Jobim agia de forma a agradar os militares, já que, entre os 
integrantes das Forças Armadas, havia temor de que a Comissão fosse usada 
como instrumento de revanche por parte da esquerda política. Vannuchi ainda 
afirmou que negociou com Jobim somente em relação ao período a ser 
investigado pela Comissão. De acordo com o Correio Braziliense, O vice-
presidente da República, Michel Temer, e o ex-presidente da República, 
Fernando Henrique Cardoso, destacaram o fato da Comissão não ser de 
caráter revanchista, mas sim de revisão histórica. Segundo Temer “a apuração 
da verdade dos fatos vai, na verdade, em vez de tumultuar o país, pacificar o 
país”. Segundo a Folha, o vice-presidente declarou-se favorável a investigar 
qualquer violação dos direitos humanos, independente dos lados envolvidos. 
Cardoso ressaltou a necessidade de equilíbrio, para conhecer a história e não 
repetir erros cometidos no passado. (Correio Braziliense – Política – 15/05/12; 
Folha de S. Paulo – Poder – 16/05/12; Folha de S. Paulo – Poder – 18/15/12) 
 
 
6- Integrantes da Comissão da Verdade tomam posse 
De acordo com os jornais Correio Braziliense, Folha de S. Paulo e O Estado de 
S. Paulo, a cerimônia que marcou a posse dos integrantes da Comissão da 
Verdade ocorreu no dia 16/05/12, no Palácio do Planalto em Brasília. Os 
jornais destacaram a participação na cerimônia de todos os ex-presidentes da 
República do período democrático: Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando 
Henrique Cardoso, Fernando Collor Mello e José Sarney, além de homenagens 
póstumas a Itamar Franco e Tancredo Neves que, segundo Rousseff, soube 
conduzir com paciência e obstinação a transição do autoritarismo para a 
democracia. Todos os ex-presidentes exaltaram a criação e função da 
Comissão. A presidente destacou em seu discurso que a Comissão da 
Verdade é uma iniciativa de Estado, não de governo.  Emocionada, afirmou 
que reconhece e valoriza “pactos políticos que nos levaram à 
redemocratização", em alusão à Lei da Anistia (1979)  e insistiu no fato de que 
para a instauração da Comissão “não nos movem o revanchismo, o ódio ou o 
desejo de reescrever a história de uma forma diferente do que aconteceu, mas 
nos move a necessidade imperiosa de conhecê-la em sua plenitude, sem 
ocultamentos, sem camuflagens, sem vetos e sem proibições”  e que 
“merecem a verdade factual aqueles que perderam amigos e parentes e que 
continuam sofrendo como se eles morressem de novo e sempre a cada dia”. 
Sobre os membros integrantes da comissão, Rousseff alegou que todos são 
"sensatos, ponderados e preocupados com a justiça e o equilíbrio" e que os 
brasileiros reconhecerão no grupo formado, membros que “se notabilizaram 
pelo espírito democrático e pela rejeição a confrontos inúteis ou gestos de 
revanchismo”.  O jornal O Estado destacou que o discurso da presidente serviu 
para dar um norte moral e político aos integrantes da Comissão, para que 



através dos serviços prestados levem o país rumo ao amadurecimento do 
Estado Democrático de Direito. Entretanto, o jornal destacou o fato da 
presidente não ter se privado de utilizar termos como “ditadura”, “tirania”, 
“violência” e “truculência ilegal do Estado” ao caracterizar o período militar. 
(Correio Braziliense – Política – 17/05/12; Folha de S. Paulo – Poder – 
17/05/12; O Estado de S. Paulo – Nacional – 17/05/12; O Estado de S. Paulo – 
Notas & Informações – 18/05/12) 
 
 
7- Manifestações civis sobre poderes da Comissão da Verdade 
Segundo o jornal Correio Braziliense, manifestantes e autoridades discordaram 
quanto aos poderes do colegiado da Comissão da Verdade. Ocorreram 
protestos nas cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Guarujá com o 
intuito de solicitar o julgamento dos acusados de torturas durante o regime 
militar (1964-1985). No Guarujá cerca de 100 pessoas protestaram em frente à 
casa do tenente-coronel reformado Maurício Lopes Lima, indicado como 
torturador pela própria presidente da República, Dilma Rousseff, em 
depoimento à Justiça Militar, em 1970. No Rio de Janeiro cerca de 50 pessoas 
protestaram na residência do general da reserva José Antônio Nogueira 
Belham, ex-comandante do Destacamento de Operações de Informações - 
Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi). Em Belo Horizonte os 
manifestantes pediram o julgamento e a condenação de João Bosco Nacif da 
Silva, médico-legista da Polícia Civil durante o regime militar. (Correio 
Braziliense – Política – 15/05/12) 
 
 
8- Comissão da Verdade iniciará investigações com casos de desaparecidos 
políticos 
De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, a Comissão da Verdade iniciará 
seus trabalhos investigando os casos de desaparecimentos políticos. Segundo 
dados publicados no documento Direito à Memória e à Verdade, existem cerca 
de 150 casos de desaparecimento de opositores ao regime militar (1964-1985) 
sem esclarecimentos. Um dos fatores que incentiva a Comissão para iniciar 
seus trabalhos com casos de desaparecimento é a pressão por cortes 
internacionais para a abordagem de crimes continuados, como o 
desaparecimento forçado, com ocultação de cadáveres, tais como ocorreram 
no caso dos desaparecidos da Guerrilha do Araguaia (1972-1975), em que a 
Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados 
Americanos (OEA) condenou o Brasil por não existirem informações sobre os 
mortos e desaparecidos. Segundo O Estado, o presidente da Comissão de 
Mortos e Desaparecidos, Marco Antonio Barbosa, elogiou o foco inicial da 
Comissão da Verdade por existirem documentos e relatórios que contribuem 
para os trabalhos iniciais. (O Estado de S. Paulo – Nacional – 16/05/12) 
 
 
9- Secretaria de Direitos Humanos defende investigação de mortes no campo 
De acordo com o periódico Correio Braziliense, a Secretaria de Direitos 
Humanos (SDH) analisou 858 mortes e desaparecimentos ocorridos entre 1961 
a 1988 em áreas rurais, com possibilidade de que 370 casos sejam incluídos 
nas análises da Comissão da Verdade, além das Comissões da Anistia e de 



Mortos e Desaparecidos Políticos. O assessor da SDH e responsável pelo 
estudo, Gilney Viana, afirmou que a Lei da Anistia (1979) e a Lei da Comissão 
de Mortos e Desaparecidos Políticos (1995) consideram somente 
desaparecidos em contextos urbanos, pelo fato que de, no campo, não havia 
provas para que os casos pudessem ser abordados pelas leis. Viana ressaltou 
que outro problema de adequação às leis é o fato de que somente 15% dos 
casos analisados estão relacionados com agentes estatais, sendo, dessa 
forma, a maioria das mortes e desaparecimentos provocados por pessoas 
contratadas, além de mencionar que o Estado se omitiu “por não dar 
prosseguimento aos processos”. O Correio evidenciou que o estudo mostra a 
concentração de mortes em fronteiras agrícolas, principalmente nos estados do 
Pará e Maranhão. O relatório foi apresentado no dia 16/05/12 na Comissão de 
Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Por fim, o jornal mostrou que o 
procurador da República, Eduardo Santos de Oliveira, requisitou que ofícios 
sobre as revelações de Cláudio Antonio Guerra sejam incluídos na Comissão 
da Verdade e na Comissão Especial de Mortos Desaparecidos, requisitando 
documentos sobre o caso. (Correio Braziliense – Brasil – 16/05/12) 
 
 
10- Jornal aponta fatos que Comissão da Verdade pode solucionar 
O jornal Folha de S. Paulo estabeleceu dez perguntas sobre fatos ocorridos 
durante o regime militar (1964-1985) que a Comissão da Verdade pode 
solucionar através de suas investigações. São eles: o conflito da Guerrilha do 
Araguaia (1972-1975) e a localização dos corpos dos desaparecidos, haja vista 
que 63 guerrilheiros foram mortos e somente duas ossadas foram identificadas; 
o esclarecimento das circunstâncias da morte do jornalista Vladimir Herzog, 
que segundo os militares cometeu suicídio na prisão, entretanto fotos do 
cadáver apresentam características de forjamento dessa versão; a morte do 
ex-deputado Rubens Paiva, cujo corpo nunca foi encontrado e não se sabe 
onde e como desapareceu; a identificação de agentes infiltrados em órgãos 
públicos, empresas e organizações de esquerda e que entregaram militantes 
para serem torturados; o desaparecimento e morte de Stuart Angel Jones e de 
sua mãe Zuzu Angel; a identificação de civis e militares que cometeram 
torturas; os atos de torturas e abusos ocorridos no Destacamento de 
Operações de Informações-Centro de Operações de Defesa Internas (DOI-
Codi); o funcionamento da Casa de Petrópolis, local mantido pelo Centro de 
Informações do Exército onde ocorreram torturas, assassinatos e ocultação de 
cadáveres cuja lista de vítimas nunca foi revelada; a Operação Condor, através 
da qual as ditaduras do Cone Sul perseguiram conjuntamente militantes de 
esquerda e, finalmente, a localização em cemitérios clandestinos de cerca de 
180 corpos de militantes desaparecidos cujos corpos nunca foram encontrados. 
(Folha de S. Paulo – Poder – 16/05/12) 
 
 
11- Comissão da Verdade pedirá aos Estados Unidos documentos sobre 
regime militar brasileiro  
Segundo o jornal Folha de S. Paulo, no final do mês de maio os membros da 
Comissão da Verdade se reunirão com o historiador norte-americano Peter 
Kornbluh, dirigente da National Security Archive (Arquivo Nacional de 
Segurança), ligada à Universidade George Washington, para solicitar a 



liberação de documentos secretos produzidos pelo Departamento de Estado 
dos Estados Unidos da América (EUA) durante o regime militar brasileiro 
(1964-1985). A sugestão partiu do diplomata Paulo Sérgio Pinheiro, pois 
documentos já divulgados pelos EUA demonstram a existência de uma 
cooperação entre o Departamento de Estado estadunidense e a Central 
Intelligence Agency (Agência Central de Inteligência - CIA) com o regime militar 
brasileiro, como a Operação Brother Sam, que daria apoio logístico ao golpe 
que depôs o ex-presidente da República, João Goulart, em 1964. Espera-se 
que os novos documentos possam trazer informação sobre a infraestrutura, 
logística e unidades usadas pelos militares do Brasil. Kornbluh, especialista na 
Operação Condor (uma parceria entre os regimes militares do Cone Sul para 
capturar membros da esquerda) foi o responsável por publicar, em 2007, 
documentos inéditos sobre a participação ativa do governo brasileiro na 
operação. (Folha de S. Paulo – Poder – 18/05/12) 
 
 
12- Governo tenta fortalecer imagem de ministro da Defesa através de 
modernização das Forças Armadas 
De acordo com o periódico Folha de S. Paulo, os prováveis investimentos no 
reaparelhamento das Forças Armadas, planejados pelo governo federal, têm 
por intuito tentar fortalecer a imagem do ministro da Defesa, Celso Amorim, 
diante das três Forças, pois, segundo o jornal, o ministro não é bem visto pelos 
militares por “seu perfil de esquerda” e pouco conhecimento sobre os temas de 
defesa. Com a compra de caças para a Aeronáutica devem ser gastos R$10 
bilhões, e mais R$1 bilhão destinado a novos aviões-tanque. O Exército deverá 
receber um investimento de R$ 3 bilhões em defesa antiaérea. Por fim, a 
Marinha deve receber R$ 7,5 bilhões para o programa de navios de superfície, 
que inclui cinco fragatas, dois navios-patrulha oceânico e uma embarcação de 
apoio. (Folha de S. Paulo – Poder – 12/05/12) 
 
 
13- Militares brasileiros são enviados para a Síria 
Segundo o periódico Correio Braziliense, dez militares brasileiros, sendo quatro 
do Exército e seis da Marinha e Aeronáutica, foram enviados para a Síria para 
integrar a Missão de Supervisão das Nações Unidas na região. (Correio 
Braziliense – Política – 13/05/12) 
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