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MERCOSUURAADH/ATA N° 02/17

XXX REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE MEMÓRIA, VERDADE E
JUSTIÇA
Realizou-se na cidade de Brasília, República Federativa do Brasil, no dia 25 de
outubro de 2017, durante a Presidência Pro Tempore do Brasil, a reunião da
Comissão Permanente Memória, Verdade e Justiça, no âmbito da XXX
Reunião de Altas Autoridades em

Direitos

Humanos e

Chancelarias do

Mercosul e Estados Associados (RAADH), com a presença das seguintes
delegações: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, como Estados Partes;
Bolívia consoante o estabelecido na Decisão CMC N° 13/15; e Chile, como
Estado Associado, nos termos da Decisão CMC N. 18/04.

A lista de nomes das Delegações participantes e a agenda constam como
Anexos I e II, respectivamente.

Foram tratados os seguintes temas:

1. ABERTURA

Apresentação das delegações presentes

Leitura e aprovação da agenda

2. IMPLEMENTAÇÃO DO MEMORANDO DE ENTENDIMENTO PARA O

INTERCÂMBIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA O ESCLARECIMENTO DE
GRAVES VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS (MERCOSUUCMC/DEC.
N-^IS/I?)
2.1 Solicitação de pontos focais

« j
(\

Os Estados presentes apresentaram seus pontos focais para discutir a
implementação do memorando e a lista dos mesmos será anexada (Anexo III)

a esta ata. O Chile comunicará no prazo dos próximos dez dias o nome e o
contato dos pontos focais.
2.2 Mecanismos de Implementação do Memorando

Considerando ser essa a primeira RAADH após a assinatura do Memorando,
inicia-se no âmbito desta Comissão Permanente o debate sobre mecanismos

de implementação. As delegações dos países apresentaram suas experiências,
mecanismos, metodologias, importância dos técnicos arquivisticos e princípios

p^ implementação dos intercâmbios bilaterais de documentos bem como
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dificuldades e necessidades para avançar na implementação do Mecanismo
Multilateral. O ÍPPDH também apresentou ferramentas para tratamento
arquivístico.

Foi acordado que a Delegação da Argentina apresentará um informe de sua
experiência no tratamento de documentação desta natureza que servirá como

ponto de partida para a discussão técnica sobre os caminhos para
implementação do memorando de intercâmbio de documentos na região.
Após a circulação do informe entre os países, com vistas a um trabalho interno

de consulta acerca das possibilidades de acesso e sistematização, a discussão
será desenvolvida com representantes dos países em reunião virtual, com data
proposta para a primeira semana de março de 2018. A agenda de reuniões

deve contar com participação de técnicos de procedimentos arquivísticos dos
países do MERCOSUL e Estados associados para avançar na proposta.
2.3 Intercâmbio de Informações genéticas de desaparecidos

O intercâmbio tem avançado bilateralmente entre países. Observou-se que o
marco jurídico que difere entre os países pode interferir no processo. A reunião
virtual pode avançar em intercâmbios multilaterais de informações genéticas e
propiciar espaço de troca de metodologias e experiência de boas práticas nas
buscas de desaparecidos políticos na região. O Brasil se comprometeu em
apresentar sua experiência na formação de bancos de material genético na
videoconferência supracitada.
3. INFORMES DO IPPDH

A representante do IPPDH apresentou proposta de projeto para a atualização
do Acervo Documental Condor. O "projeto de fortalecimento, atualização e
ampliação do 'Acervo Documental Condor'" prevê um período de 10 meses
para o processo de atualização da base, com a requisição de suporte técnico
informático e arquivístico.

Os Estados terão o prazo de trinta dias para se posicionar sobre a proposta,
ficando aprovado o projeto na ausência de manifestações contrárias dentro do
período estipulado. Em caso de aprovação do projeto, o IPPDH poderá
contatar os Estados em busca de apoio técnico e parcerias para a sua
Implementação.

Foram apresentadas informações sobre o Arquivo Oral de Argentina, Brasil,
Chile, Paraguai e Uruguai no site do IPPDH (disponível em:
www.raadh.mercosur.int/archivo-oralV

IPPDH pergunta se os países estão de acordo com o material e sobre o

interesse na continuidade deste trabalho na região. Países demonstraram
acordo e definiram pontos focais, constantes no Anexo IV.

Foi apresentada e aprovada a "Propuesta Relevamiento Audiovisual Memória

Verdad e Justícia", projeto audiovisual de Memória e Verdade e questões
comuns a serem levantadas entre os países.

4. INFORME SpBRE O CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PREVENÇÃO
DE GENOCÍDIO E GRAVES VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS
ATRAVÉS DA REDE LATINO-AMERICANA PARA A PREVENÇÃO DE
GENOCÍDIO E ATROCIDADES MASSIVAS

Apresentação

realizada

pelo

ponto

focai

da

Rede

no

Brasil.

www.auschwitzinstitute.orq/. A rede completou cinco anos e informa a

realização de capacitação a servidores públicos da América Latina em
cooperação com IPPDH, em matéria de genocídio e atrocidades massivas.

5. SINALIZAÇÃO DE SÍTIOS DE MEMÓRIA NA REGIÃO

Após a discussão de normativas de patrimônio e locais de sinalização nos
países, a Comissão Permanente de Memória Verdade e Justiça delibera pela
apresentação de um informe de cada país na próxima RAADH, garantindo a
continuidade da discussão sobre o tema na agenda da próxima reunião.
6. AVANÇOS NA BUSCA DE DESAPARECIDOS

Todos os representantes presentes apresentaram os avanços de seus
respectivos Estados nos processos de busca e Identificação de pessoas
desaparecidas e reafirmaram seu compromisso com a continuidade dos
trabalhos.

ANEXOS

Anexo I: Lista àp P^icipantes
Anexo II;

Anexo III: List;

^tos focais Memorando

Anexo IV: Listl

)ontos focais IPPDH

a da Argentina

Pela R^ública Federativa do Brasil

eia/Kepubiicã^dD^PafagS

Pefa República Oriental do Uruguai

stado Plurinacionál da Bolívia

Pela República do Chile
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