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1. RESUMO 

Este trabalho discute a importância das comissões da verdade na implementação do 

direito à memória e à verdade. A Comissão Nacional da Verdade no Brasil, instituída 

pela lei nº 12.528/2011 (BRASIL, 2011), teve acesso aos arquivos e documentos da 

época da ditadura militar (1964-1985), visitou dependências e colheu depoimentos e 

testemunhos de muitos envolvidos para que a verdade e as práticas opressoras 

fossem reveladas. As informações acessadas permitiram a retificação de bancos de 

dados e de documentos e novas indenizações. A atuação da Comissão e as 

indenizações se inserem no conceito de justiça de transição; e o acesso ao direito à 

memória e à verdade, fortalecido pelo relatório final, contribui para o reconhecimento 

dos direitos humanos e, ainda, para que as atrocidades ocorridas durante o regime 

militar não voltem a imperar no nosso país. A Comissão Nacional da Verdade, e as 

Comissões criadas no âmbito dos estados-membros, por meio de investigações e 

esclarecimentos públicos das barbáries ocorridas no Brasil, se mostram como 

ferramentas de acerto de contas com o passado e como uma forma de conscientizar 

o país para evitar novas violações de direitos humanos.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A governança militar no Brasil teve início em 1964 por meio da usurpação do poder 

baseada na justificativa de garantia da “segurança nacional” e ante uma ameaça 

comunista. Seguiu tendências externas, com a influência do desenvolvimento da 

Guerra Fria. 

Essa doutrina de segurança nacional propunha que se combatesse o inimigo 

interno: o chamado subversivo, aquele que desejava transformações sociais ditas 

revolucionárias. A repressão e a eliminação destes não eram as únicas linhas 

ideológicas, o avanço na economia e o fortalecimento do Estado-militar também 

(PAULO NETTO, 2014, p. 73). 

O Golpe de 1964 teve bases heterogêneas, pois reuniu forças políticas 

conservadoras, liberais e nacionais em torno de um único elemento de consenso: o 

anticomunismo. No cenário mundial, a Guerra Fria, media as forças capitalistas dos 

norte-americanos e comunistas da União Soviética. Foi com os norte-americanos 

que o governo militar brasileiro se alinhou. 

A ditadura militar no Brasil ou, como o Poder Executivo a denominava, Revolução 

Brasileira de 31 de março de 1964, perdurou formalmente até o ano de 1985. Nesse 



período, o governo fez uso de Atos Institucionais que garantiam e legitimavam o 

poder do Presidente.  

O Ato Institucional nº 1 (BRASIL, 1964) cassou mandatos e direitos (BASTOS, 2003, 

p. 183).  Com efeito, instaurou o estado de exceção, ampliou os poderes do 

Executivo e suspenderam às garantias constitucionais de estabilidade e vitaliciedade 

dos servidores civis e militares, o Congresso Nacional não foi fechado.  

O Ato Institucional nº 2 (BRASIL, 1965) é marcado pela mudança nas eleições 

presidenciais, passaram a ser indiretas e os partidos políticos foram extintos. Com o 

AI-3 (BRASIL, 1966) as Assembleias Legislativas passaram a nomear os 

governadores e prefeitos. 

A população foi submetida à diversos meios de tortura, supressão, repressão e 

censura. É sabido que a partir do ano de 1968 e principalmente 1969, com a 

instituição do AI-5 (BRASIL, 1968), dezenas de pessoas foram mortas, centenas 

torturadas e milhares reprimidas. 

Em 1979, iniciava-se a transição, ocasião em que foi editada a lei 6.683/79 (BRASIL, 

1979) que, dentre outras disposições, concedia ampla e total anistia aos atos 

praticados durante a ditadura militar no Brasil. Esta foi aplicada a opositores e 

agentes da ditadura, sem processos ou condenações (DIMOULIS; MARTINS; 

SWENSSON JR., 2010, p. 95) entendimento reforçado pelo entendimento firmado 

pela decisão proferida na arguição de descumprimento de preceito fundamental n. 

153 (STF, ADPF 153, 2011). Essa ação foi proposta pela Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB) junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) e foi julgada improcedente, 

reconhecendo a validade da lei de anistia.  

A justiça de transição refere-se às ações e estratégias que procuram superar o 

ocorrido. Inclui atribuir responsabilidades, efetivamente o direito à memória e à 

verdade, fortalecer a democracia, reparar e evitar que isso volte a ocorrer. 

Passaram-se mais de 45 anos e questões envolvendo tanto familiares de mortos, de 

desaparecidos e de torturados, como os fatos ocorridos e os encaminhamentos do 

Estado continuam alvo de discussões. Dentre os desdobramentos do período 

encontra-se a tutela do chamado direito à memória e à verdade, direito fundamental 

de quarta dimensão, inserido no conceito de justiça de transição.  

O direito à memória e à verdade se associa a um modelo de transição retrospectivo 

que busca fornecer informações concretas, revelando os verdadeiros fatos ocorridos 

no passado. O modelo retrospectivo tem um caráter não punitivo. 



A Comissão Nacional da Verdade no Brasil foi instituída pela lei nº 12.528/2011 que 

foi sancionada em 18 de novembro de 2011 para examinar e esclarecer violações de 

direitos humanos ocorridos no período militar. Vale destaque também para a lei de 

acesso à informação, criada dia 18 de novembro de 2011 pela lei nº 12.527, uma 

vez que estabelece um novo paradigma, o de que a regra do sigilo passa a ser 

exceção.   

 

3. OBJETIVOS 

a) Analisar a transição democrática do Brasil após o regime militar, considerando os 

desejos sociais, os principais acontecimentos e as respectivas ações 

governamentais para responsabilizar seus agentes e reconhecer as graves 

violações aos direitos humanos, bem como os problemas decorrentes da Lei da 

Anistia e a expectativa criada pela criação das Comissões da Verdade (nacional e 

estaduais) visando à consolidação do direito à memória e á verdade.  

b) Compreender, diante do direito fundamental à memória e à verdade, a legislação 

aplicável, em especial as leis 6.683/79, a lei de acesso à informação (lei nº 

12.527/11) e o trabalho das Comissões da Verdade (lei 12.528/11 e Res. Est. 

879/12).  

 

4. METODOLOGIA 

Esta investigação fez o uso dos métodos dedutivo e analítico. Ao abordar a 

legislação aplicável mencionada e a decisão da ADPF 153 partiu da dedução. Para 

a compreensão dos conceitos de justiça de transição e de direito à memória e à 

verdade analisou a doutrina. Para a abordagem dos acontecimentos da ditadura 

acessou documentos legais e fontes secundárias. Em seguida, realizou os estudos 

dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade e comparou com o disposto na lei 

de acesso à informação e com o direito à memória e à verdade. Por fim, levantou os 

meios criados para manter a memória e a verdade sobre os acontecimentos da 

ditadura, em especial no município de Catanduva. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A ditadura brasileira alegava objetivos claros, dentre os quais, o de livrar o país da 

ameaça comunista e da corrupção. Apesar das justificativas, ela se deflagrou em 



razão da “recusava qualquer projeto reformista de caráter democrático e nacional” 

(PAULO NETTO, 2014, p. 73). 

E os métodos usados para atingi-los caminharam, mesmo que não tivessem previsto 

os seus desdobramentos, para uma dinâmica que permitiu e estimulou perseguição 

e punição dos inimigos do Estado. Dentre as punições mais frequentes estavam o 

exílio, a suspensão de direitos políticos, a perda do mandato político ou cargo 

público, demissão ou perda de mandato sindical, expulsão em escola particular ou 

perda da vaga em escola pública, prisões arbitrárias, uso de tortura, sequestro, 

estupros e assassinatos.  

Entretanto, essa onda de horrores não surgiu da noite para o dia. O regime militar 

exerceu o poder ditatorial de forma gradativa e formalmente por meio dos Atos 

Institucionais. 

Os traços fascistas do AI-5 deram suporte para os “anos de chumbo” que 

compreendem o período do “milagre econômico” e da mais violenta repressão. A 

televisão passou a ser um importante meio de publicidade do regime ditatorial, 

entretanto, ao mesmo tempo se intensificou a censura das políticas culturais. 

A Lei nº 6.689 de 28 de agosto de 1979, denominada Lei da Anistia, não alcançou os 

anseios sociais da época, ficando restrita ao perdão dos perseguidores do regime e 

aos torturadores. Seus efeitos omitiram não apenas os crimes políticos, mas crimes 

contra a honra, contra a vida e contra a dignidade humana em nome do “bem-

comum”. 

Talvez as piores consequências dessa lei, criada para auto proteger o Estado, foram 

os débitos incalculáveis com as vítimas que não encontram amparo no sistema 

estatal e se obrigam a recorrer às cortes internacionais de direitos humanos.   

Esconder as responsabilidades estatais abre caminhos indecisos para a democracia 

e ameaça a sociedade no geral, pois ao esquecer um passado tão nego e não 

revelá-lo para as gerações futuras, cria possibilidades para um moderno golpe de 

1964 em que a massa social é levada para a cegueira. 

Mesmo depois de passado tanto tempo da implantação da democracia, ainda há 

inúmeros sobreviventes e famílias de vítimas do regime militar buscando 

informações sobre os terríveis fatos que ocorreram na época. O direito à memória e 

à verdade busca revelar a realidade desse período histórico controverso e fazer com 

que os feitores dos crimes sejam devidamente responsabilizados.  



O direito fundamental à memória e à verdade foi suscitado no contexto das 

consequências do regime militar no Brasil e foi amparado pela terceira edição do 

Programa Nacional dos Direitos Humanos (BRASÍLIA, Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República, 2010), sendo fortemente reforçado pela lei 

de acesso à informação (12.527/11) e pelas comissões da verdade, tanto pela 

nacional (lei 12.528/11) como a do Estado de São Paulo Rubens Paiva (res. 879/12). 

Com efeito, a criação da Comissão Nacional da Verdade no Brasil foi resultado de 

um processo histórico demorado, mas que se concretizou com a edição da lei nº 

12.528/2011, sancionada em 18 de novembro de 2011. 

A lei de acesso à informação, que criou mecanismo para que qualquer pessoa, física 

ou jurídica, possuísse acesso às informações públicas de órgãos e entidades, serviu 

como forte reforço para o direito à memória e à verdade. Mesmo que a lei 

estabeleça a possibilidade de classificação de sigilo para informações públicas, com 

ela, o acesso tornou-se regra, e o sigilo, exceção.  

A exposição dos motivos para a criação da Comissão Nacional da Verdade destacou 

a investigação e o esclarecimento público das graves violações de direitos humanos 

praticados no Brasil no período anistiado pelo artigo 8° dos Atos das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal.  

Essa anistia confirmada pelo constituinte compreendeu os atos praticados por 

motivação exclusivamente política, atos de exceção, institucionais ou 

complementares, previstos pelo Decreto Legislativo n. 18, de 15 de dezembro de 

1961 e pelo Decreto-lei n. 864, de 12 de setembro de 1969.  

O direito à memória, além de reconhecer formalmente os fatos ocorridos durante a 

ditadura militar (1964-1985), contribui para evitar repetições de violência política e 

para exigir a devida conciliação com esse passado de tortura e repressão. Não se 

trata somente de um acerto entre as vítimas e os responsáveis pelos crimes, mas 

sim de um acerto do regime vigente na época com a sociedade como um todo, pois 

todos os brasileiros carregam as consequências desse período negro da história do 

Brasil.  

Com a Comissão Nacional da Verdade seria possível o acesso à todos os arquivos 

da época. A intenção era a de que estes pudessem e possam ser usados não 

apenas para contabilizar o número de vítimas, mas para esclarecer quando, onde, 

como, por quem e por ordem de quem foram realizadas tais atrocidades. O objetivo 

era revelar a verdade e os opressores e indenizar as vítimas, com o intuito de se 



atingir uma paz social e evitar que outras graves violações dos direitos humanos 

voltem a acontecer no país. Ainda há famílias lutam para, no mínimo, poderem 

fornecer uma sepultura digna aos seus entes familiares. 

Negar o direito à memória e faltar com o reconhecimento dos fatos contribui para 

que as barbáries ocorridas durante o regime militar voltem a imperar no nosso país.  

Relativamente à Catanduva, o número de habitantes perseguidos e torturados pelo 

regime não pode ser quantitativamente apurado, mas há indícios de que esse 

número não foi grande. Na sua maioria saíram do interior para estudar na Capital e 

acabaram se associando ao movimento estudantil ou apoiavam determinados 

políticos que após o golpe foram declarados inimigos e consequentemente 

perseguidos pela ligação próxima. 

A movimentação de perseguição era tímida, somente os familiares percebiam a 

vigilância e sofriam com as ameaças. Isso ocasionou a perda das memórias e a 

difícil reconstrução do passado, dificultando o acesso ao direito à memória e à 

verdade das famílias e da população no geral. 

Após o término da ditadura militar, no processo de transição para a democracia, é 

preciso que sejam reconhecidos os direitos à verdade, à memória e à justiça. O 

acesso a esses direitos de forma satisfatória comprova o reconhecimento dos 

direitos humanos. Porém, no Brasil, esse período de justiça transicional é falho e 

deixa a desejar em questões como a revelação da verdade, o direito à memória, os 

processos contra os criminosos da época. 

 

6. RESULTADOS 

Para facilitar o processo de revelação da verdade juntamente com a conciliação 

nacional destaca-se a importância de que a base de informações fosse confiável. A 

informação sobre a verdade é indispensável para que a sociedade e o Estado 

possam reconhecer os fatos ocorridos como graves violações aos direitos humanos 

e para que, assim, possam se prevenir e garantir que tais atos não sejam repetidos. 

O relatório final da Comissão Nacional da Verdade foi entregue no dia 10 de 

dezembro de 2014, em cerimônia oficial no Palácio do Planalto. O relatório foi 

produzido pela Comissão Nacional da Verdade ao longo de dois anos e sete meses 

de trabalho e é dividido em três volumes. 

O primeiro volume subdivide-se em cinco partes e dezoito capítulos e relata as 

atividades da Comissão Nacional da Verdade em busca de informações, descreve 



os fatos e fornece conclusões e recomendações para que o passado não se repita. 

O volume dois possui nove textos, que retratam as graves violações de direitos 

humanos praticadas diante de grupos e de movimentos sociais, mostrando a relação 

da sociedade com a ditadura. E por fim, o terceiro volume é focado nas vítimas e 

aponta números de mortos e desaparecidos, bem como as circunstâncias de suas 

mortes e torturas.  

Apesar dos trabalhos da Comissão, para que o direito à memória e à verdade seja 

concretizado, consolide-se e possa ser de fato vivenciado e acessado pela 

população é necessário que haja pressão da própria sociedade. Muitas vezes, 

mesmo com total dedicação por parte da população, esse objetivo não é alcançado. 

Considerando que o direito internacional reconhece o direito à verdade como um dos 

direitos humanos fundamentais, ainda é necessário que haja ações mais 

contundentes que garantam esse direito.  

Sabe-se que passou por Catanduva um dos símbolos da resistência através das 

músicas de cunho social, Geraldo Vandré. Contudo, não se tem registro de que a 

apresentação aludiu à opressão militar. A passagem foi no carnaval de 1966 para a 

elite catanduvense. Na volta para São Paulo o músico escreveu a música 

“Disparada” e em 1968 estourou com o sucesso “Pra não dizer que não falei das 

flores” que virou hino contra a resistência. 

Após tantos anos de luta, a sociedade espera que seja resguardado o direito à 

memória e a verdade para que, assim, se torne possível um país onde os direitos 

humanos, a dignidade e a justiça sejam os principais valores sociais. Contudo, 

depois de tanta tortura e repressão o mínimo que devemos esperar é que ‘não se 

esqueça para que nunca mais aconteça’.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conceito de justiça de transição instituído pela ONU compreende e avalia regimes 

de exceção e a sua superação. No Brasil, os encaminhamentos formais incluíram a 

edição da lei de anistia, a gradativa criação de um sistema de indenizações, projetos 

de divulgação a criação de espaços de acesso à história.  

Com a atribuição de examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos 

praticadas no período 1946 e 1988, a Comissão Nacional da Verdade teve por fim 

efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação 

nacional.  



O direito à memória e à verdade debate episódios da história do Brasil, sobre 

resgate ao passado e a necessidade de esclarecê-lo. O projeto memórias reveladas 

e o acesso aos arquivos da ditadura, a construção de monumentos e espaços 

dedicados aos eventos, são indicativos desse direito.  O acervo do Arquivo Nacional 

passou a ser interligado à outros arquivos nacionais e estaduais que envolviam 

documentos sobre a repressão.  

“A Cidade”, único jornal em circulação no município de Catanduva, estado de São 

Paulo, noticiava antes do golpe o movimento comunista e a necessidade de 

exterminação desse mal. Após a tomada do poder pelos militares o jornalista 

catanduvense responsável pelos editoriais escreveu: “Que bom que aconteceu!”. 

Observa-se que a população de Catanduva pouco sentiu os efeitos diretos da 

“Revolução de 64”, nas palavras do jornalista Milton E. Carvalho. Há registros da 

calmaria social enquanto na Capital do Estado o movimento borbulhava. (LEITE, 

2006, pp.101/102). 

Os registros jornalísticos nada divulgaram à respeito da prisão de Aylton Adalberto 

Mortati, mas noticiou a prisão de dois vereadores, Edye José Frei e Constante 

Frederico Ceneviva (LEITE, 2006, p. 102). 

Pouco se sabe dos impactos causados por essas notícias e sobre o nível de 

informação da época. Entretanto, não se pode generalizar as crenças 

anticomunistas e de vangloria do golpe, pois existiam em Catanduva alguns 

cidadãos que declararam negativa à opressão militar e foram perseguidos e 

torturados por isso. Enquanto eram mantidas as relações privadas, as liberdades 

púbicas eram suprimidas. Muitos cidadãos de Catanduva sentiram isso. 

O acesso à informação ainda está em implantação, formando consciência social 

diante da exposição de atrocidades.  O município de Catanduva não instituiu a sua 

comissão da verdade, mas os trabalhos da Comissão “Rubens Paiva” confirmaram o 

desaparecimento político de Aylton Adalberto Mortati, de Catanduva.  

O projeto de lei estadual 980/11, que denomina "Edie Frey" a FATEC, de Catanduva 

está arquivado.   
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