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1

ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO CIENTÍFICA DO PROJETO “A RESPONSABILIDADE DE EMPRESAS SOBRE

2

VIOLAÇÕES DE DIREITOS DURANTE A DITADURA”.

3

No décimo quinto dia do mês de julho, do ano de dois mil e vinte um, às nove horas e trinta e cinco minutos, Edson Teles,

4

coordenador do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense (CAAF/Unifesp) e coordenador do Projeto de Pesquisa “A

5

responsabilidade de empresas sobre violações de direitos durante a Ditadura” abriu a reunião anunciando que se tratava

6

da instalação e primeira reunião da Comissão Científica, a qual funcionará enquanto órgão consultivo e auxiliar na gestão

7

do Projeto. Estiveram presentes: Adriana Gomes Santos, Aparecido Benedito de Faria, Carla Osmo, Edson Teles, Elson

8

Matos, Javier Amadeo, Laura Bernal-Bermúdez, Leigh Payne, Victoria Basualdo e Rosa Cardoso. Justificou a ausência:

9

Bruno Konder Comparato. Após aberta e formalmente instalada a Comissão Científica optou-se por cada um se

10

apresentar. Edson Teles é professor de Filosofia na Unifesp, coordenador do CAAF/Unifesp e militante da Comissão de

11

Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos da Ditadura. Rosa Cardoso se apresentou como advogada criminalista, de

12

direitos humanos e, também, exerceu a defesa de presos políticos durante a Ditadura; foi comissionária da Comissão

13

Nacional da Verdade (CNV), onde atuou, entre outras frentes, no Grupo de Trabalho “Ditadura e repressão aos

14

trabalhadores e ao movimento sindical”. Victoria Basualdo é pesquisadora do Conicet e professora na Flacso Argentina.

15

É coordenadora da “Unidad especial de investigación em delitos de lesa humanidade com motivación económica”, na

16

Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina. Adriana Gomes Santos é professora na Universidade Federal de

17

Roraima, fez mestrado sobre o garimpo em Roraima (1975-1991) e as violações de direitos cometidas, faz doutoramento

18

sobre as violações de direitos da empresa Paranapanema e publicou, com Antônio F. Neto, o livro “Cia. Docas de Santos.

19

Eternamente em berço esplêndido”. Carla Osmo é professora de Direito na Unifesp, trabalhou como pesquisadora da

20

Comissão Nacional da Verdade e da Comissão de Anistia, assim como no Projeto “Clínicas do Testemunho”; atua na área

21

do direito interamericano de direitos humanos e com o acesso dos movimentos sociais ao sistema. Aparecido B. de Faria,

22

foi militante durante a Ditadura, chegou a ser preso e ficou exilado no Chile e na Europa; fez bacharelado, mestrado e

23

doutorado inconcluso em Administração de Empresas na Universidade de Uppsala (Suécia); trabalhou como operário no

24

ABC, técnico no Dieese e Sebrae; atualmente, é o Coordenador Executivo do Instituto de Memória e Atualidades (ABC),

25

organização que busca promover a memória dos operários e suas lutas por meio de suas próprias narrativas. Elson Matos,

26

é historiador com graduação e mestrado pela Unifesp (sobre transformação de centros de detenção em lugares de

27

memória, especialmente em Córdoba/Argentina), trabalha como técnico educacional na mesma instituição, onde

28

também foi membro da Comissão da Verdade Marcos Lindenberg (Unifesp) e colaborou com os relatórios da Comissão

29

Camponesa da Verdade. Javier Amadeo é professor de Sociologia na Unifesp, foi fundador e coordenador do

30

CAAF/Unifesp, atuou no Grupo de Trabalho Perus e na pesquisa sobre os “Crimes de Maio de 2006”, este em parceria

31

com a Universidade de Oxford e com financiamento da Newton Fund. Laura Bernal-Bermúdez é professora assistente da

32

Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Javeriana, Colômbia. É filiada ao Latin American Centre da Universidade

33

de Oxford como consultora de pesquisa; é autora, junto com Gabriel Pereira e Leigh Payne, do livro "Transitional Justice

34

and Corporate Accountability from Below: Deploying Archimedes' Lever". Leigh Payne é professora de Sociologia e

35

América Latina na University of Oxford, St Antony's College, onde é Diretora do Latin American Centre; é autora, junto

36

com Gabriel Pereira e Laura Bernal-Bermúdez, do livro "Transitional Justice and Corporate Accountability from Below:

37

Deploying Archimedes' Lever". Em seguida, Edson Teles apresentou os principais objetivos do Projeto, assim como seu

38

organograma de empenho do valor financiado; apresentou a lista das empresas a serem pesquisadas e indicadas pelo
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39

Ministério Público Federal (Docas, Petrobras, Fiat, Cobrasma, CSN, Folha de S. Paulo, Josapar, Paranapanema e Itaipu,

40

bem como uma empresa inominada) e os critérios de julgamento dos projetos que constarão do Edital de contratação

41

dos pesquisadores, assim como o cronograma previsto para a tramitação do mesmo, com publicação no dia 02 de agosto

42

de 2021. Abertas as discussões, Rosa Cardoso solicitou que os membros da Comissão apresentassem, por email, as

43

publicações próprias sobre o tema ou temas correlatos; perguntou sobre como seria montada a banca do Edital. Victoria

44

Basualdo indagou ainda se a banca seria uma única para todas as empresas. Edson Teles respondeu que a banca seria

45

montada pela Comissão Científica, podendo inclusive ser formada por membros da própria Comissão, e que seria uma

46

única banca para todas as empresas. Javier Amadeo sugeriu que houvesse a distribuição dos documentos citados na

47

apresentação aos membros da Comissão; que a banca fosse composta por membros da Comissão; e, que se fizesse reunião

48

aberta de esclarecimento sobre o Edital, após sua publicação. Elson Matos perguntou se os grupos de pesquisadores e

49

pesquisadores autônomos já estavam sabendo do edital que seria publicado, ao que Edson respondeu que já foram

50

realizadas sete reuniões abertas com diversos convidados e sobre temas distintos relacionados às pesquisas sobre a

51

cumplicidade de empresas com a Ditadura, assim como reuniões com grupos de pesquisadores. Adriana Gomes discorreu

52

acerca de algumas pesquisas já existentes sobre as empresas a serem pesquisadas. Rosa solicitou um breve levantamento

53

sobre o estado atual das pesquisas sobre as empresas citadas. Aparecido disse ter alguns relatórios sobre a Fiesp e

54

Cobrasma, os quais ele vai procurar e repassar. Leigh sugeriu retomar o trabalho de René Dreifuss, “1964: um golpe de

55

classe?”. Edson anunciou que havia uma outra convidada para a Comissão, mas que ela ainda não havia respondido o

56

convite. Por fim, se acertou que a próxima reunião da Comissão será no dia 02 de setembro de 2021, às 10 horas.

57

Sem mais pontos de pauta, a reunião foi encerrada às 10 horas e cinquenta e cinco minutos.

58

São Paulo, 15 de julho de 2021.

