
 

 

 

II Consulta Pública 
 

Fórum de Participacao Social do IPPDH 
 

Memória, Verdade, Reparação e Justiça 
 
O Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do MERCOSUL (IPPDH) e a Unidade de Apoio 
à Participação Social do MERCOSUL (UPS) convidam às organizações e aos movimentos sociais a 
participar da II Consulta Pública do Fórum de Participação Social do IPPDH. 
 
O Fórum de Participação Social do IPPDH é um espaço permanente e constante de diálogo, consulta 
e reflexão do Instituto com a sociedade civil.  Nesse marco, organizamos semestralmente as 
Consultas Públicas com a participação (presencial ou virtual) de organizações e movimentos sociais 
da região para compartilhar análises de conjuntura, aprofundar temáticas relevantes e oportunas, e 
elaborar propostas regionais de incidências.   
 
Nesta edição, teremos uma Consulta Temática, com o objetivo de impulsionar o recebimento de 
sugestões da sociedade civil sobre ações regionais de memória, verdade, reparação e justiça que 
dialoguem com o MERCOSUL Direitos Humanos. 
 
A consulta terá início na manhã do dia 25 de setembro com um Seminário sobre os 40 anos da 
Operação Condor.  À tarde, continuará com grupos de trabalho e uma plenária final. 
 
Os objetivos principais desta II Consulta Pública são: 
 

 Debater os 40 anos da Operação Condor. 

 Gerar um espaço de reflexão e debate regional sobre memória, verdade, reparação e 
justiça.  

 Receber propostas de ações que contribuam para a articulação da sociedade civil e o 
MERCOSUL Direitos Humanos para avançar no intercambio regional de documentação 
sobre graves violações de direitos humanos. Assim como, melhorar e ampliar a 
acessibilidade aos arquivos sobre a temática. 

 
Participantes:  organizações e movimentos sociais dos países do MERCOSUL, funcionários do IPPDH 
e membros do seu Conselho de Representantes Governamentais e convidados de outros âmbitos 
institucionais do MERCOSUL Direitos Humanos. 
 
Data: 25/09/2015 
 
Lugar: Auditório Tancredo Neves, Palácio da Justiça, Ministério da Justiça 
Esplanada dos Ministérios, Brasília, Brasil 
 
 
 



 

 

Programação 
 

8:00-8:30  Credenciamento 
 
8:30- 9:00  Mesa de Abertura 
 
9:00-11:00  Seminário “40 anos da Operação Condor”  
 
11:00-12:00  Apresentação do IPPDH, da UPS e da metodologia da Consulta Pública 
 
12:30-13:30  Almoço 
 
14:00-16:00  Exposição dos participantes sobre prioridades e desafios para a agenda 
regional sobre Memória, Verdade, Reparação e Justiça. 
 
16:30-18:00  Grupos de trabalho: propostas para políticas regionais de memória, verdade, 
reparação e justiça 
 
18:00-18:30  Apresentação da sistematização dos debates e propostas 
 
18:30   Encerramento 
 

 

Proposta de Metodologia 
 
Antecedentes 
 
Memórias, identidades e cidadania são alguns dos elementos decisivos para pensar a conformação 
gradativa de uma comunidade política regional, e os direitos humanos são um fator relevante nessa 
construção coletiva do MERCOSUL. 
 
A agenda dos processos transicionais relativos ás grave violações aos direitos humanos ativaram 
complexas discussões quanto à imprescritibilidade e a proibição de anistias dos crimes de lesa 
humanidade, a intervenção de tribunais militares, as garantias dos indiciados, as dificuldades 
comprobatórias e processuais para casos com múltiplas vitimas e indiciados, a cumplicidade dos 
operadores judiciais, a cooperação ou relutância das forcas de segurança nas investigações e os 
mecanismos para proteger de modo integral a vitimas, testemunhas e funcionários, entre outras 
questões.  
 
Além disso, o direito internacional dos direitos humanos tem estipulado uma serie de obrigações 
em matéria de verdade, memória e reparação que os Estados assumem após atravessarem 
períodos caracterizados pelo cometimento sistemático e generalizado de violações aos direitos 
humanos.  Por outro lado, estes processos de verdade, reparação e justiça contaram com uma forte 
participação e acompanhamento pelas vitimas, familiares e organizações sociais. (IPPDH, Memória 
Institucional, 2009-2014).  



 

 

Preservação de Sítios de Memória  
 
Em 2011, foi encomendada ao IPPDH a elaboração de um documento sobre os princípios 
fundamentais para a preservação de sítios onde se cometeram graves violações aos direitos 
humanos durante as ditaduras militares do Cone Sul. Com esse mandato, o IPPDH elaborou um 
documento que tomou como base os aportes realizados pelos Estados, instituições públicas, sociais 
e académicas que administram sítios de memória nos países da região. (IPPDH Memória 
Institucional, 2009-2014) 
 
O documento está destinado a guiar as políticas que se implementem nos diferentes países da 
região em matéria de criação, preservação e gestão de lugares onde foram cometidas graves 
violações de direitos humanos, onde houve resistência ou enfrentamento  a  essas violações, ou 
que são utilizados para recuperar e transmitir processos traumáticos ou para homenagear e reparar 
as vitimas. (IPPDH, Princípios fundamentais para as politicas sobre sítios de memória) 
 
Acessibilidade aos Arquivos e Acervos de Documentos vinculados a Graves Violações aos Direitos 
Humanos 
 
Arquivo Condor: com o objetivo de acompanhar processos de verdade e justiça da região e 
potencializar processos internos de cada país sobre os arquivos, o IPPDH construiu o Arquivo 
Condor.  Este arquivo levanta, organiza e difunde informação de 219 acervos documentais da 
Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, localizados em diversas instituições produtoras, 
custodiadoras ou arquivistas, abarcando desde princípios dos anos sessenta até a atualidade, com 
proeminência dos períodos ditatoriais.  Também destaca acervos documentais produzidos ou 
guardados em organizações sociais e centros académicos. (IPPDH, Arquivo Condor). 
 
Condições de acesso a arquivos e acervos documentais vinculados a graves violações aos direitos 
humanos nos países do MERCOSUL: em 2014, o IPPDH preparou um estudo sobre a normativa 
vigente nos países da região e uma sistematização dos padrões internacionais aplicáveis às políticas 
públicas em matéria de gestão de arquivos vinculados a graves violações aos direitos humanos, 
com ênfase particular nas questões vinculadas à preservação e à acessibilidade da informação. 
(IPPDH, Condições de acesso a arquivos e acervos documentais vinculados com graves violações aos 
direitos humanos nos países do MERCOSUL) 
 
Intercâmbio de Informações 
 
Nos últimos anos, o Estado têm celebrado acordos bilaterais para o intercâmbio de informações, 
tanto com organismos governamentais, como com organizações não governamentais, o que tem 
contribuído com as investigações e processos judiciais em curso. 
 
Atualmente, está em discussão uma proposta, elaborada com o apoio técnico do IPPDH, de um 
Memorando Multilateral com o objetivo de regionalizar a cooperação administrativa entre os 
Estados e avançar as possibilidades de intercâmbio de documentação sobre graves violações de 
direitos humanos na região.  Espera-se aprovar uma versão final desse documento na próxima 
Reunião de Altas Autoridades em Direitos Humanos do MERCOSUL, que acontecerá em novembro, 
em Assunção, Paraguai. 



 

 

 
Metodologia da II Consulta Pública 
 
No marco dos 40 anos da Operação Condor, durante essa II Consulta Pública do Fórum de 
Participação Social do IPPDH, serão coletadas ideias, propostas, aportes para o avanço de uma 
agenda regional estratégica em temas de memória, verdade, reparação e justiça. 
 
Durante a manhã, ocorrerá um seminário sobre os 40 anos da Operação Condor. Também, pela 
manhã serão apresentados o IPPDH, a UPS e a metodologia da reunião.  Durante a tarde, será 
aberto um espaço de diálogo e debate aberto para identificar temas prioritários, possibilidades e 
desafios nos processos de memória, verdade, reparação e justiça em nossa região.  Algumas 
perguntas guia que procurarão orientar o debate são: 
  
Quais são os principais desafios em matéria de memória, verdade, reparação e justiça na região? 
 
Quais são as sugestões de políticas públicas regionais sobre memória, verdade, reparação e 
justiça que poderiam ser desenvolvidas pelo MERCOSUL Direitos Humanos (RAADH e IPPDH)? 
 
Ao final do evento, será apresentada uma sistematização das contribuições das organizações. O 
IPPD H organizará um documento síntese que será difundido e publicado em nossa página web. As 
propostas formuladas nessa II Consulta Pública serão remetidas para análise da Comissão 
Permanente de Memória, Verdade e Justiça da RAADH, que se reunirá em novembro próximo, em 
Assunção, Paraguai. 
 
O IPPDH e a UPS esperam que a II Consulta Pública contribua com o avanço de um conjunto de 
propostas regionais da sociedade civil nos temas de memória, verdade, reparação e justiça no 
MERCOSUL Direitos Humanos, e também com o fortalecimento da participação cidadã nas 
instancias do MERCOSUL. 
 
 
 
Documentos de Referência 

 
IPPDH, Archivo Cóndor, http://www.ippdh.MERCOSUL.int/acervo-documental-condor-10/  
 
IPPDH, Condiciones de acceso a archivos y fondos documentales vinculados con graves violaciones a 
los derechos humanos en los países del MERCOSUL, 2014.  
 
IPPDH, Memória Institucional, 2009-2014, http://www.ippdh.MERCOSUL.int/memória-institucional-
2009-2014/  
 
IPPDH, Principios fundamentales para las políticas públicas sobre sitios de memória, 
http://www.ippdh.MERCOSUL.int/principios-fundamentales-para-las-politicas-publicas-en-materia-
de-sitios-de-memória/ 
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Sobre o IPPDH 

 
O Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos (IPPDH) do MERCOSUL é uma instância 
regional, criada no ano de 2009 por Decisão do Conselho do Mercado Comum (CMC) 14/09. O 
IPPDH se propõe a contribuir com o desenho, implementação e consolidação das políticas públicas 
em direitos humanos como eixo fundamental na identidade, no desenvolvimento e na integração 
dos países do MERCOSUL.  
 
Tem como funções: cooperar com os órgãos e instâncias do MERCOSUL para o fortalecimento da 
gestão de sistemas de informação regionais em matéria de direitos humanos; produzir informação 
técnica e pesquisas, gerando espaços de reflexão e diálogo permanente sobre políticas públicas de 
direitos humanos; oferecer apoio ao desenho, implementação e avaliação de políticas públicas das 
instituições de direitos humanos do MERCOSUL; desenvolver atividades de formação e 
sensibilização em políticas de direitos humanos voltadas aos servidores e servidoras da 
administração pública. Tem sede em Buenos Aires, Argentina. 

 
www.ippdh.MERCOSUR.int // https://www.facebook.com/IPPDH // @IPPDHMERCOSUR  

 
 
 

 

 
 

Sobre a UPS 
 
A Unidade de Apoio à Participação Social do MERCOSUL (UPS) foi criada por Decisão Conselho do 
Mercado Comum N° 65/10, com o objetivo de consolidar e aprofundar a participação de 
organizações e movimentos sociais da região no bloco. Inicia seu funcionamento em novembro de 
2013, com sede na cidade de Montevidéu, República Oriental do Uruguai. 
 
Tem como funções: atuar como um canal institucional de diálogo do MERCOSUL com as 
organizações e movimentos sociais, a construção e sustento de um registro de organizações e 
movimentos sociais do MERCOSUL, o apoio às Cúpulas Sociais, aelaboração de um projeto de 
norma para a criação de um fundo para a participação social no MERCOSUL, e sua administração. 

 
A UPS nasce da vocação dos governos do bloco de ampliar as bases de representação e participação 
popular no MERCOSUL, a partir da convicção de que uma integração de tradição popular, inclusiva, 
requer canais institucionais e políticos robustos, para se consolidar e chegar a todo o território do 
MERCOSUL  
 
 http://www.MERCOSUL.int/t_generic.jsp  / www.facebook.com/upsMERCOSUL /@UPSMERCOSUL 
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