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São Paulo, data da assinatura digital.

 
 Sua Excelência o Senhor
NELSON SASS
Reitor da Universidade de São Paulo (UNIFESP)
Rua Sena Madureira, nº 1.500 - Vila Clementino
São Paulo, São Paulo (SP) - CEP 04021-001, E-mail: reitoria@unifesp.br

 

Ref.: Procedimento Administrativo nº 1.34.001.002011/2021-13
Portaria de Instauração nº 22 de 3 de março de 2021
Disponível em: <https://aplicativos.pgr.mpf.mp.br/sistema_ICP/icp_pgweb_plone.php>

Assunto: CIDADANIA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. Direito de memória e verdade. Violação de
direitos humanos durante o período da ditadura militar. Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
celebrado com a Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. Acompanhamento e
fiscalização do cumprimento do ajuste.
 

Senhor Reitor,

O procedimento administrativo em epígrafe foi instaurado para acompanhar e
fiscalizar o adimplemento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério
Público Federal, o Ministério Público do Estado de São Paulo, o Ministério Público do
Trabalho e a Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. para prevenir
litígio judicial e promover iniciativas de memória e verdade em relação a violações aos
direitos humanos ocorridas no Brasil durante a ditadura militar de 1964 a 1985, no bojo do
Inquérito Civil nº 1.34.001.006706/2015-26.

A Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., entre outras
obrigações, assumiu o compromisso de promover doações a entidades que desenvolvam
projetos de promoção da memória e verdade em relação aos direitos humanos ocorridas no
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Brasil durante a ditadura militar de 1964 a 1985, assim como para entidades qualificadas para
a realização de estudos, pareceres e pesquisas relativas a esses mesmos objetos (Cláusula
Terceira).

Em 03 de setembro 2021, a Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos
Automotores Ltda. informou que para cumprimento da cláusula acima referida pré-aprovou
os projetos: 1) de Apoio financeiro ao Centro de Arqueologia e Antropologia Forense, no
valor de R$ 2,5 milhões; e 2) de Apoio financeiro à realização de pesquisas sobre eventuais
violações a direitos humanos no período da ditadura militar, no valor de R$ 2 milhões (PR-
SP-00104978/2020, documento anexo).

No dia 10 de maio de 2021, a Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos
Automotores Ltda. efetuou o depósito no valor de R$ 4.500.000,00 em favor da Unifesp
(documento anexo).

Antes de se ratificar com a Volkswagen a destinação de tais recursos para a
Unifesp, foram encetadas tratativas por meio da Pró-Reitora de Extensão Cultural, Raine
Patrícia Severino Assumpção e com a Reitora Soraya Soubhi Smaili, no sentido de celebrar
Termo de Compromisso entre a Universidade e o Ministério Público Federal para assegurar a
transparência e a vinculação da doação aos objetos do TAC (documento anexo).

Ocorre que, no decorrer das tratativas, no dia 7 de maio, sobreveio a nomeação
de Vossa Magnificência como Reitor da Unifesp.

Nesta ordem de ideias, solicito  os bons préstimos de  Vossa Magnificência
para que adote as providências necessárias para formalizar a assinatura do Termo de
Compromisso de minuta anexa.

Para formalizar a referida assinatura, será necessário o cadastro no Sistema de
Peticionamento Eletrônico (SPE), do Ministério Público Federal, conforme orientações do do
Informativo Sejud nº 12/2020 (documento anexo).

Qualquer dúvida sobre a formalização da assinatura pode ser dirimida
mediante contato com a Assessoria da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão,
inclusive por correspondência eletrônica a ser endereçada ao e-mail prsp-
assessoriaprdc@mpf.mp.br.

Solicito o envio de resposta acerca do que aqui exposto, prazo de 5 (cinco)
dias, a qual deve ser encaminhada por meio de peticionamento eletrônico, com utilização do

Ofício nº 5461/2021 - PR-SP-00058293/2021

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado de São Paulo

Página 2 de 3

A
s
s
i
n
a
d
o
 
c
o
m
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
d
o
 
d
i
g
i
t
a
l
 
p
o
r
 
P
E
D
R
O
 
A
N
T
O
N
I
O
 
D
E
 
O
L
I
V
E
I
R
A
 
M
A
C
H
A
D
O
,
 
e
m
 
1
3
/
0
5
/
2
0
2
1
 
2
0
:
1
0
.
 
P
a
r
a
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e
 
a
c
e
s
s
e
 

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
c
i
a
.
m
p
f
.
m
p
.
b
r
/
v
a
l
i
d
a
c
a
o
d
o
c
u
m
e
n
t
o
.
 
C
h
a
v
e
 
C
A
B
0
8
E
6
B
.
8
4
4
3
1
D
5
E
.
0
2
F
7
A
1
5
F
.
5
2
B
6
A
5
0
D



link  <https://apps.mpf.mp.br/spe/login> ou link  <www.mpf.mp.br/mpfservicos> ou pelo e-
mail <PRSP-assessoriaprdc@mpf.mp.br>. 

 
PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA MACHADO

Procurador da República
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05/02/2021 CAAF/Unifesp - projeto cumplicidade de empresas com Ditadura civil-militar no Brasil; identificação humana e desaparecimento forçado

https://portal.mpf.mp.br/gw/webacc?User.context=963ba1130d2176e24bbb0ac4e823b6b9f2d3379c8ef6d46aae727d775a336&Item.drn=6019F285.IN… 1/1

CAAF/Unifesp - projeto cumplicidade de empresas com Ditadura civil-militar no Brasil;
identificação humana e desaparecimento forçado

De: raianeps <raianeps@uol.com.br>

Para: <murillo.giordan@agu.gov.br>, <edson.teles@unifesp.br>, <mweichert@mpf.mp.br>, <PRSP-
assessoriaprdc@mpf.mp.br>

Data: quarta-feira - 3/fevereiro/2021 0:47

Assunto:  CAAF/Unifesp - projeto cumplicidade de empresas com Ditadura civil-militar no Brasil; identificação humana e
desaparecimento forçado

Anexos: TEXT.htm;  PreProjeto_EmpresasXDitadura.pdf;  Proj_LabIdentificacaoHumana_CAAF_Unifesp.pdf;  Mime.822

 
Prezado Dr. Marlon Alberto Weichert
Procurador Regional da República
Ministério Público Federal

Segue anexo, conforme encaminhado na reunião de 22/01/2021, os dois projetos a serem executados, sob a ccordenação do
CAAF/Unifesp, com recursos advindos da doação, a partir do TAC da VW, para realização de pesquisas sobre:  
1) a cumplicidade de empresas com órgãos repressivos durante a Ditadura civil-militar no Brasil;
2) a identificação humana e desaparecimento forçado.

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Raiane Patrícia Severino Assumpção
Pró-Reitora de Extensão e Cultura da UNIFESP
e-mail: raianeps@uol.com.br
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Projeto de pesquisa 
 

A responsabilidade de empresas 
por violações de direitos durante a Ditadura 

 

 

 

1. Introdução 

Esta pesquisa visa levantar informações, testemunhos e análises sobre a cumplicidade 

e a responsabilidade de empresas, nacionais ou estrangeiras, nas graves violações de direitos 

ocorridas durante a Ditadura (1964-1985). Seu escopo temporal, relacionado ao regime 

autoritário, se junta ao recorte espacial e prático dos crimes cometidos seja nas empresas, 

bem como no suporte e financiamento às ações repressivas coordenadas pelo Estado. Por 

meio da definição prévia de um número determinado de empresas, a partir do Relatório Final 

da Comissão Nacional da Verdade1, dos levantamentos prévios realizados pelo Ministério 

Público Federal2, assim como do atual estado da pesquisa sobre o tema no país, buscar-se-á 

desvendar a articulação entre os organismos de repressão politica e as empresas nos âmbitos 

definidos acima, o que envolve uma ampla variedade de práticas. O processo repressivo inclui 

a coleta e a transmissão de informações sobre a atividade sindical de trabalhadores, o aporte 

logístico e material aos aparatos repressivos e à instalação de centros clandestinos de prisão 

e tortura, inclusive em instalações próprias das empresas. Em um segundo plano, mas 

diretamente ligados aos processos repressivos, a pesquisa visa compreender os processos 

conflitivos da Ditadura com os trabalhadores e, também, os processos econômicos e 

consequentes benefícios que as empresas e os empresários possam ter obtido. O presente 

projeto entende que as características próprias dessas violações configuram cumplicidade 

com o terrorismo de Estado e, por consequência, com crimes contra a humanidade3, com 

                                                
1 Cf. Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade, especialmente nos textos n.2 “Violações de direitos 
humanos dos trabalhadores” e n.8 “Civis que colaboraram com a ditadura”. Disponível em 
http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/, acessado em outubro de 2020. 
2 Cf. Nota do MPF sobre o acordo com a Volkswagen, “Ministérios Públicos assinam acordo com Volkswagen 
sobre repressão na ditadura”. Disponível em http://www.mpf.mp.br/sp/sala-de-imprensa/noticias-
sp/ministerios-publicos-assinam-acordo-com-volkswagen-sobre-repressao-na-ditadura. Acessado em outubro 
de 2020. 
3 Os “crimes contra a humanidade”, a tortura e o desaparecimento são técnicas empregadas na tentativa de 
calar opositores, em particular, e a sociedade, de modo mais amplo. Ciente das limitações nacionais para lidar 
com o problema, especialmente em países recentemente saídos de regimes autoritários ou nos quais essas 
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impacto que excede as vítimas diretamente atingidas e que continuam a ter consequências 

até os dias atuais se não forem compreendidos em suas diversas dimensões. 

 

2. Justificativa 

Durante a Ditadura, instaurada no país a partir de 1964, um regime autoritário se 

organizou e expandiu estruturas violentas e repressivas sob a justificativa de conter o “perigo 

comunista”. Diante de um contexto global da “Guerra Fria”, com a disputa entre os blocos 

socialista e capitalista, desenvolveu-se no Brasil a “Doutrina de Segurança Nacional”4. A ideia 

central era a de que o país necessitaria da militarização da vida cotidiana e da política para 

defender os interesses do capital contra o “inimigo interno”. Entre os brasileiros se 

encontrariam aqueles que seriam contra o modelo social e político adotado pelo Estado 

brasileiro. Dessa forma, se institucionalizou a prisão arbitrária, a tortura, o assassinato e o 

desaparecimento de corpos como modo de operação do regime ditatorial5. Empresas e 

empresários perceberam na institucionalização da Ditadura a oportunidade para expandirem 

e garantirem seus interesses6.  

A pesquisa sobre as responsabilidades e cumplicidades de empresas e empresários 

com a Ditadura parte dos trabalhos acumulados durante as investigações da Comissão 

                                                
transições ocorreram de modo controlado, 120 países assinaram, em 1998, o Estatuto de Roma, estabelecendo 
uma jurisdição internacional capaz de processar tais crimes e seus responsáveis, e os definiu como 
imprescritíveis.  
4 A Doutrina de Segurança Nacional surge nas Forças Armadas já nas ações da Força Expedicionária Brasileira 
(FEB), durante a Segunda Guerra Mundial, a partir dos contatos com militares norte-americanos. A elaboração 
de um discurso próprio e sua divulgação em território nacional ocorreram sob a direção da escola Superior de 
Guerra (ESG), a instituição que mais forneceu oficiais para postos de mando durante a Ditadura. Antes do 
golpe de 1964, a ESG já articulava os vínculos entre empresários e militares, conforme pode ser lido em 
COMBLIN, Joseph. A ideologia de Segurança Nacional. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978; e, COUTO E 
SILVA, Golbery. Geopolítica do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1967. 
5 Hoje são vários os sociólogos e historiadores, pesquisadores sobre período da Ditadura, que têm utilizado o 
termo “regime civil-militar” para indicar a participação de setores civis na preparação do Golpe de 1964 e na 
manutenção e estruturação da Ditadura. O argumento sustenta, portanto, que não foram somente os militares 
que lideraram e institucionalizaram o regime, inclusive suas instituições repressivas. Teria havido a adesão de 
diversos setores civis, notadamente, como nesse projeto nos interessa, as empresas e empresários que viram no 
regime autoritário uma oportunidade de efetivar seus interesses. Para conhecer as primeiras discussões sobre o 
termo “regime civil-militar” ver RIDENTI, Marcelo. O fantasma da revolução. São Paulo: Unesp, 1996; e, 
ROLLEMBERG, Denise. Exílio. Entre raízes e radares. Rio de Janeiro: Record, 1999. 
6 Como exemplo, podemos citar a história de um grupo de banqueiros e empresários do estado de São Paulo, 
inclusive membros de empresas e indústrias multinacionais, que teriam atuado sob a orientação do então 
ministro da Fazenda, Antônio Delfim Neto, no sentido de financiar a criação e expansão do centro de tortura 
batizado inicialmente como “Operação Bandeirante” (em 1969) e que, posteriormente, viria a ser 
institucionalizado como Destacamento de Operações de Informação – Centro de Operações de Defesa Interna 
(DOI-CODI). Para saber mais ver GASPARI, Elio. A Ditadura escancarada. São Paulo: Cia. das Letras, 2002, pp. 
60 e seguintes. 
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Nacional da Verdade (CNV, 2012-2014), das várias pesquisas autônomas ou ligadas a 

comissões da verdade locais ou sindicais e, por fim, as investigações contra a Volkswagen do 

Brasil por sua participação nas graves violações de direitos humanos ocorridas no interior da 

sua fábrica, no ABC paulista7. Tais investigações já realizadas fazem emergir a percepção da 

participação desse setor civil nas violações aos direitos, em aliança com Forças Armadas, 

polícias, instituições de informação e aparatos repressivos, reforçando a necessidade de se 

dedicar análises econômicas, sociais e políticas para prestar conta à sociedade dos processos 

históricos de grande complexidade e que, até o momento, pouco foi aprofundado. 

O que essas iniciativas anteriores já nos permitem vislumbrar é que a participação do 

poder econômico demonstra a utilização sistemática e planificada do terror de Estado como 

modo de controle, silenciamento e desaparecimento das lutas sindicais e sociais dos 

trabalhadores. O governo do país por mais de duas décadas de Ditadura buscou transformar 

profundamente a sociedade destruindo as organizações e participações políticas, atacando 

diretamente as estruturas sociais e econômicas. Também já se antevê o quanto a cumplicidade 

das empresas com a Ditadura objetivou, para além do terror, obter benefícios econômicos e 

anular qualquer estrutura da justiça do trabalho, bem como impedir a existência de relações 

democráticas no país. 

Como em outras demandas de justiça em relação ao período ditatorial, as políticas de 

memória e verdade do Estado democrático nascido após a transição dos anos 1980, o Brasil 

se encontra extremamente atrasado. Exceto o caso da Volkswagen do Brasil são poucas as 

iniciativas de tramitação judicial de acusações às empresas. Esse profundo descompassado 

com as medidas da justiça de transição e dos pressupostos de um Estado de Direito indica o 

baixo grau de democratização que atingimos 30 anos após o fim da Ditadura. 

 

3. Objetivos gerais 

As pesquisas conduzidas no CAAF/Unifesp sobre a Vala de Perus e sobre os Crimes 

de Maio de 20068, resultaram no desenvolvimento de metodologias, técnicas, protocolos e 

                                                
7 As investigações sobre o caso Volkswagen foram, em grande medida, amparadas pela pesquisa “A participação 
da indústria paulista na repressão política – o caso Volkswagen”, coordenada por Guaracy Mingardi. Disponível 
em: http://www.mpf.mp.br/sp/sala-de-imprensa/docs/relatorio-guaracy-mingardi-tac-volkswagen. Acessado 
em janeiro de 2021. 
8 Sobre o “Projeto Crimes de Maio”, acessar https://www.unifesp.br/reitoria/caaf/projetos/violencia-do-
estado-no-brasil. Sobre o “Projeto Grupo de Trabalho Perus”, acessar 
https://www.unifesp.br/reitoria/caaf/projetos/grupo-de-trabalho-perus. 
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conhecimentos que podem ser aplicados a outros contextos de violações de direitos. Dessa 

forma, junto aos pesquisadores que já desenvolveram ou desenvolvem estudos sobre a 

cumplicidade de empresas com o aparato repressivo no contexto da Ditadura, 

especificamente a análise da participação de empresas no processo de repressão política do 

período ditatorial, esse Projeto pode contribuir para o com o conhecimento da história 

atuando também junto aos membros da sociedade civil organizada que têm produzido dados 

e informações sobre a temática. Assim, pretende-se contribuir com o acesso da sociedade 

brasileira aos direitos à memória e à verdade. 

Adicionalmente, a pesquisa aprofundará o entendimento sobre as relações civis e 

militares e suas implicações na constituição de uma sociedade violenta e que ainda em 

democracia permanece convivendo com as graves violações de direitos. Por fim, a pesquisa 

visa fortalecer e ampliar a produção de conhecimento e a formação em direitos humanos, 

especificamente em violência institucional, com abordagem multidisciplinar e propositivo 

nas áreas de justiça e de políticas públicas. 

 

4. Objetivos específicos 

 Com o desenvolvimento da pesquisa espera-se:  

a) Debater e evidenciar o papel de empresas cúmplices de órgãos repressivos do 
período ditatorial nas múltiplas violações de direitos cometidas; 

b) Entender o contexto da participação das empresas no aparato de repressão e seu 
alcance entre os trabalhadores e em suas consequências nos conflitos trabalhistas; 

c) Compreender a cumplicidade das empresas com o Golpe de 1964 e com os governos 
militares subsequentes; 

d) Dar ao conhecimento público as formas comuns com que as empresas se valeram da 
cumplicidade com a Ditadura para obter benefícios econômicos; 

e) Produzir relatórios e material de ampla divulgação, visando subsidiar o a entrada e 
tramitação das denúncias no sistema de justiça e para reparar os danos causados, 
assim como contribuir para que nunca mais se repita; 

f) Contribuir com metodologias e protocolos de análise para casos de cumplicidade de 
setores sociais e econômicos que se alinham com ações de violência institucional e 
que possam subsidiar instrumentos do sistema de justiça e dos órgãos públicos; 

g) Construir um acervo público com documentos sobre a cumplicidade das empresas 
com a Ditadura e a repressão aos trabalhadores. 
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5. Metodologia 

 As análises seguirão protocolos de pesquisa acadêmica, adaptados ao contexto 

destacado no Projeto, e com o recurso a metodologias que mobilizem as narrativas dos 

acontecimentos histórico-social-político-econômicos, da sociedade brasileira em geral e das 

empresas analisadas em específico. As pesquisas serão articuladas em torno da participação 

de empresas no aparato repressivo da Ditadura, mas organizadas de modo a reconstruir os 

fatos tendo como unidade de pesquisa, principalmente, o caso de cada empresa. 

 Um primeiro passo na montagem da pesquisa é fazer um levantamento prévio e 

sistematizado da produção sobre o tema, procurando mapear casos das várias regiões do 

país, inclusive das empresas internacionais. Visa-se ter um mapa das relações entre poder 

econômico e Ditadura e das formas comuns de participação das empresas nos aparatos 

repressivos. Interessa-nos também, com o desenvolvimento das primeiras fases da pesquisa, 

relacionar a responsabilidade das empresas em Ditadura com os conflitos político-sindicais 

anteriores ao gole de 1964. 

 Note-se que esse Projeto pretende subsidiar o início dos trabalhos de pesquisa e tem 

como função indicar referências à metodologia e às diretrizes para a sua produção. 

Entretanto, no desenrolar das pesquisas, as dificuldades e as especificidades de cada caso 

podem demandar a elaboração de caminhos alternativos ou a reordenação dos passos 

sugeridos.  

 A pesquisa visa produzir relatórios sobre os três aspectos abaixo, com foco especial 

no aparato repressivo e nas graves violações de direitos humanos:  

1. processos e benefícios econômicos;  

2. processos de conflito sindical; 

3. processos repressivos; 

 

Alguns temas transversais devem perpassar o processo de pesquisa: entender as 

correlações entre empresas, entidades empresariais e empresários com o sistema de justiça 

do trabalho e como este último atuou no período; analisar as relações entre empresas, a partir 

de suas atividades econômicas, procurando compreender benefícios aferidos a partir do 

suporte ao governo autoritário; compreender como um país marcado pelo processo de 

colonização, com estruturas de práticas sociais e políticas patriarcais e racistas, se articulam 

os aspectos de gênero e étnico-raciais no ataque aos trabalhadores; identificar, no caso das 
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empresas internacionais, a articulação com ações semelhantes em outras ditaduras da 

América Latina. Os temas transversais nos permitiriam compreender melhor as redes 

nacionais, interinstitucionais, assim como as globais, tanto entre Estados nacionais, quanto 

das grandes corporações. 

 

6. Fontes 

A pesquisa será conduzida por meio de variadas fontes, com as prioridades sendo 

definidas a cada caso: 

a. Arquivos da Comissão Nacional da Verdade (CNV) e de comissões da verdade locais 

e sindicais; 

b. Arquivos públicos, nacional, estaduais e municipais; 

c. Arquivos das empresas privadas e das estatais (documentos econômicos, contábeis e 

administrativos); 

d. Arquivos sindicais (dos trabalhadores, mas também os patronais); 

e. Arquivos do sistema de justiça; 

f. Pesquisa bibliográfica; 

g. Depoimentos e testemunhos. 

 

7. Gestão de dados 

Toda pesquisa produz uma quantidade de dados qualificados e classificados. 

Conforme padrão internacional, as pesquisas devem organizar a gestão dos dados prevendo 

tipos, formatos e volume dos dados. A partir das fontes descritas acima haveria a produção 

de documentos digitalizados (e em papel, que serão digitalizados) e arquivos digitais de áudio 

e vídeo com os depoimentos e os testemunhos. Projetamos que a coleta dos dados virá 

diretamente das equipes selecionadas e será adotado padrão de nomeação, de formato e de 

qualidade dos mesmos. Para garantir a padronização um bolsista ficará na responsabilidade 

de garantir a validação da entrada de dados. 

Será produzido um banco de dados dedicado aos tipos de informações coletadas, 

produzido especificamente para esta pesquisa. Acompanhará o dado a inserção de metadados 

com título, data de criação, usuário que criou e inseriu o dado. Por questões de ética na 

pesquisa, e antes que os dados passem por avaliação dos critérios de sigilo e confidencialidade 

que eventualmente algum dado possa demandar, o banco de dados será acessível em sua 
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totalidade somente pela Comissão Científica e, em suas partes, pela equipe de pesquisa do 

caso específico. 

A parte técnica do armazenamento será garantida pelo setor de Tecnologia da 

Informação (TI) da Unifesp, assim como o espaço no seu servidor para o armazenamento 

seguro e com backup. O direito de propriedade intelectual (DPI) pertencerá ao Centro de 

Antropologia e Arqueologia Forense (CAAF/Unifesp). Todos os cuidados de uso e 

preservação dos dados ficará a cargo do CAAF/Unifesp. Contudo, é de interesse da pesquisa, 

dos parceiros e da própria instituição detentora do DPI que o banco de dados, após a 

finalização da pesquisa, sua avaliação, classificação de seus contornos éticos, informações 

confidenciais e direitos pessoais, deverá ser organizado no “Acervo de Documentação sobre 

a Responsabilidade das Empresas com a Ditadura” e disponibilizado para outros estudos e 

pesquisadores, assim como para o sistema de justiça e, por fim, para a sociedade em geral. 

Com essas medidas espera-se garantir e aprofundar os direitos à memória e à verdade. 

 

8. Atividades permanentes do projeto 

• Seminários, conferências e workshops em conjunto com instituições, 

movimentos parceiros e pesquisadores para o intercâmbio de experiências e 

para a divulgação dos resultados parciais e finais da pesquisa; 

• Reuniões ordinárias da Comissão Científica de acompanhamento e validação 

das etapas das pesquisas com reunião mensal dos coordenadores das 

pesquisas específicas. 

• Criação e manutenção de equipe de advogados colaboradores para auxiliarem 

em passos da pesquisa que demandem assessoria jurídica, bem como no 

auxílio a suporte jurídico aos pesquisadores. 

 
9. Critérios de seleção dos casos 

• Abrangência territorial dos casos, respeitando critérios regionais – buscando 

dar conta da amplitude geográfica do país –, assim como características 

internacionais – houve recorrência da participação de multinacionais na 

cumplicidade com as ditaduras do Cone Sul; 
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• Focar nas grandes empresas, colaborando com o impacto social nos debates 

públicos sobre o tema e com a produção de procedimentos jurídicos de 

caráter exemplar; 

• Desejável que haja algum caso de estatais brasileiras; 

• Casos em que já haja pesquisas prévias de documentação e de testemunhos; 

• Pesquisar empresas suscetíveis de abertura de processo judicial, procurando 

criar políticas de reparação mais amplas e com impacto social. 

 

10. Plano de uso dos recursos 
Item Qtde Discriminação Unitário R$ Total R$ Cronograma 

1 1 Historiadora Contrapartida Unifesp √ 
2 1 Administrador  Contrapartida Unifesp √ 
3 3 Laptops Contrapartida Unifesp √ 
4 2 Impressora laser Contrapartida Unifesp √ 
5 1 Scanner de mesa (até A3) Contrapartida Unifesp √ 
6 1 Espaço virtual em nuvem do 

servidor da Unifesp 
Contrapartida Unifesp √ 

7 1 Espaço físico para materiais 
obtidos durante a pesquisa 

Contrapartida Unifesp √ 

8 10 Editais com empresas 
definidas 

170.000,00 1.700.000,00 Publicação 1. Sem. 2021 
Execução 2021/2023 

9 1 Edital para temas transversais 120.000,00 120.000,00 Publicação 1. Sem. 2021 
Execução 2021/2023 

10 1 Banco de dados (criação e 
construção) 

20.000,00 20.000,00 Execução no 1.sem. 2021 

11 1 Reserva técnica (eventos, 
deslocamentos, acesso a 
arquivos internacionais etc.) 

160.000,00 160.000,00 Execução 2021/2023 

 
TOTAL 

 
2.000.000,00 
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Janeiro de 2021 

Projeto de criação do�

Laboratório de Identificação Humana 

(LabIH/CAAF/Unifesp) 

 

1. Introdução 

 O presente Projeto objetiva, por meio de doação do Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC) do caso Volkswagen, efetivar a criação do Laboratório de Identificação 

Humana no Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São 

Paulo (Labih/CAAF/Unifesp). A instituição do laboratório terá como prioridade a 

identificação de pessoas vítimas de desaparecimento forçado, através de um trabalho 

científico global que permita o aprofundamento na compreensão das formas de atuação para 

a realização dos desaparecimentos, locais preponderantes, características das vítimas e meios 

de se fazer desaparecer. 

Inicialmente, o Laboratório analisará os casos de desaparecimento da atualidade, por meio 

de convênio com Ministério Público Estadual, via Programa de Localização e Identificação 

de Desaparecidos (PLID/MPSP), mas poderá analisar casos do período ditatorial, conforme 

o CAAF/Unifesp já vem atuando. Estrategicamente, a Unifesp visa fazer do CAAF um 

centro de referência para casos de graves violações de direitos humanos, em contextos 

nacional e internacional, ao atuar por meio de uma metodologia constituída por análises ante-

mortem, post-mortem e genética, desenvolvida em diálogo com os familiares das vítimas. Portanto, 

espera-se que atue com a realização de pesquisas acadêmicas e prestação contínua de serviços 

(análises forenses e genéticas) para auxiliar o sistema de justiça, fomentar políticas públicas 

que contribuam com a diminuição das violações e formar profissionais e pesquisadores 

capacitados para atuarem em temáticas de direitos humanos nas mais variadas áreas 

disciplinares. 
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2. Justificativa 

 O desaparecimento forçado é uma figura social, jurídica e política que ganhou 

visibilidade durante a ditadura civil-militar (1964-1985), quando a prática se tornou política 

repressiva do Estado contra opositores1. Durante os anos de democracia o desaparecimento 

forçado de pessoas se manteve como prática comum, mas mesmo assim pouco foi feito no 

sentido de impedir a repetição desta forma de grave violação de direitos fundamentais. 

Atualmente, no Brasil, ocorrem cerca de 80 mil desaparecimentos por ano2. Não temos ao 

certo o número de desaparecimentos forçados, mas sua ocorrência tem se perpetuado nas 

periferias das grandes cidades.  

 O Estado brasileiro foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

no caso relativo à Guerrilha do Araguaia (1972-1974), por dezenas de opositores 

desaparecidos em ações das Forças Armadas. A sentença indicou que o Brasil deveria tipificar 

o crime de desaparecimento forçado. Em julho de 2013, após ação da Unidade de Polícia 

Pacificadora (UPP) na Rocinha, Rio de Janeiro, ocorreu um dos mais emblemáticos casos de 

desaparecimento forçado em democracia, o de Amarildo de Souza, que ensejou a campanha 

nacional e internacional “Onde está Amarildo?”. Até hoje seu corpo não foi localizado. O 

sistema jurídico-policial indicou “morte presumida”. 

 A violência de Estado, seja pelo desaparecimento forçado de pessoas, seja nas várias 

formas de violação de direitos ou na letalidade das polícias, é um grande empecilho para a 

consolidação das instituições democráticas e de justiça no país. Quando justamente o ente 

institucional de proteção da vida e de garantia básica de direitos se encontra envolvida com 

práticas típicas de ditaduras, a democracia sofre como se suas próprias instituições a 

consumissem por dentro, colocando óbices à sua existência. 

 É um compromisso caro às democracias envidar esforços para impedir ou diminuir 

a repetição do desaparecimento forçado por parte de agentes do Estado. Especialmente em 

países com herança autoritária, como o caso do Brasil pós Ditadura, esses esforços são 

                                                
1 Confrontar “Relatório da Comissão Nacional da Verdade. Mortos e Desaparecidos Políticos”, v. 3. Brasília: 
CNV, 2014. 
2 Confrontar o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020. Disponível em: 
https://forumseguranca.org.br/anuario-brasileiro-seguranca-publica/ 
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sintetizados nos princípios compilados na “justiça de transição”3. Trata-se de uma política 

global, tanto judicial quanto não judicial, cujos objetivos são: a reparação; o direito à 

memória; o direito à verdade; e, a investigação dos fatos e a responsabilização dos envolvidos. 

São essas ações que guiam a presente proposta e os futuros trabalhos do Laboratório de 

Identificação Humana, visando colaborar para que tais práticas deixem de povoar o cenário 

nacional. 

2.1. Os trabalhos do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense (CAAF/Unifesp) 

 O Centro de Antropologia e Arqueologia Forense (CAAF/Unifesp) foi criado em 

2014, pela da Universidade Federal de São Paulo, por demanda dos familiares de mortos e 

desaparecidos políticos da Ditadura – que buscavam seus parentes possivelmente lançados 

na Vala de Perus. A equipe forense multidisciplinar passou a se dedicar à identificação de 

desaparecidos políticos entre os remanescentes ósseos. 

A Vala Clandestina de Perus foi criada entre os anos de 1975 e 1976 e nela foram 

colocadas ossadas de mais quase dois mil indivíduos, muitos deles vítimas da Ditadura. Em 

1990, por pressão dos movimentos de direitos humanos e com o apoio do governo de Luiza 

Erundina, a Vala foi finalmente aberta. Por anos os remanescentes ósseos circularam entre 

a Unicamp e a USP, sem nunca terem sido analisados ou tratados com respeito. A partir de 

2014 a Unifesp se dispôs a realizar o trabalho de identificação. Em 2018, dois desaparecidos 

políticos foram identificados: Dimas Antônio Casemiro (jan/2018) e Aluizio Palhano 

(dez/2018). 

Paralelamente, o CAAF desenvolveu, em parceria com o Centro Latino-Americano da 

Universidade de Oxford, e com o apoio do Fundo Newton, o projeto de pesquisa “Violência de 

Estado no Brasil: uma análise dos Crimes de Maio de 2006”4. Com a primeira etapa finalizada 

em 2018, o projeto resultou em importante relatório final que circunstancia 60 casos de 

assassinatos, ocorridos na Baixada Santista durante os episódios conhecidos como “Crimes 

de Maio”. O produto da pesquisa somou-se aos esforços na luta dos familiares das vítimas e 

contribuiu para que o caso fosse levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da 

                                                
3 Para saber mais ver o site da Organização das Nações Unidas (ONU), disponível em: 
https://www.ohchr.org/en/issues/ruleoflaw/pages/transitionaljustice.aspx 
4 O Relatório Final está disponível em: https://www.unifesp.br/reitoria/caaf/projetos/violencia-do-estado-
no-brasil.  
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OEA. 

Ambos os projetos resultaram em um acervo que reúne documentação produzida 

pela imprensa, relatos de familiares das vítimas, de testemunhas e material de perícia por 

instituições do Estado; assim como mapas, estatísticas, protocolos, entre outros artefatos de 

análises forenses. 

Frente aos trabalhos realizados e em curso, inúmeras demandas têm sido 

apresentadas, exigindo a ampliação da oferta de serviços e de formação para promover a 

identificação e reconhecimento de desaparecidos forçados, bem como a reparação 

psicossocial e o acompanhamento dos familiares das vítimas, considerando a situação de 

violência presente na sociedade brasileira. 

Essas pesquisas possibilitaram o desenvolvimento de metodologias, protocolos, bem 

como a realização de análises que tem contribuído com a consolidação da antropologia e 

arqueologia forense como áreas do conhecimento e a formação de equipes 

multiprofissionais. A metodologia utilizada para a identificação de vítimas de 

desaparecimento forçado (ante-mortem, post-mortem e genética, no caso Perus); e, o trabalho 

de análise de documentos forenses e de casos de homicídio fundamentado nos relatos de 

familiares das vítimas (no caso Crimes de Maio) configurou-se no protocolo central da atuação 

do CAAF/Unifesp e serão as orientações científicas guias da criação do Laboratório de 

Identificação Humana. 

2.2. Parceria: Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos / MPSP 

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) instituiu, em 2013, o Programa 

de Localização e Identificação de Desaparecidos (PLID) com a finalidade de compreender o 

desaparecimento de pessoas no Estado e, a partir de suas funções constitucionais, 

acompanhar a implementação da necessária política pública para prevenção e enfrentamento 

da temática, bem como acolhimento das vítimas.  

Nesse sentido, além do reforço das sobrevindas Lei Estadual n. 15/292/14 e Lei 

Federal n. 13.812/19, ambas instituindo as políticas de busca de pessoas desaparecidas e 

criando os bancos de dados respectivos, cada uma na sua esfera de governo, as estatísticas 

que passaram a ser reportadas reiteradamente apontam o Estado de São Paulo como aquele 

que, anual e oficialmente, tem o maior número de pessoas desaparecidas do país. São, em 
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média, 25.0005 das 85.000 pessoas reportadas, todo ano, como desaparecidas, via boletim de 

ocorrência. 

Após os Ministérios Públicos do Rio de Janeiro e de São Paulo, nesta ordem, todos 

os demais Ministérios Públicos do Brasil implementaram o mesmo programa, cujas 

informações nacionais são reunidas no Conselho Nacional dos Ministérios Públicos, pelo 

grupo SINALID – Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos.  

É consenso, nesse grupo, como primordial os trabalhos que possam se aprofundar 

na dinâmica do desaparecimento forçado de pessoas, que, segundo a Convenção 

Interamericana sobre o Desparecimento Forçado, promulgada no Brasil em 11 de maio de 

2016, pelo Decreto Presidencial  n. 8.766/16 - portanto com força de emenda constitucional 

- consiste “na prisão, na detenção, no sequestro ou qualquer outra forma de privação de 

liberdade que seja perpetrada por agentes do Estado ou por pessoas ou grupos de pessoas 

agindo com a autorização, apoio ou aquiescência do Estado, e a subsequente recusa em 

admitir a privação de liberdade ou a ocultação do destino ou do paradeiro da pessoa 

desaparecida, privando-a assim da proteção da lei”. 

Assim, pretende-se estabelecer um convênio com o objetivo propiciar análises a 

partir da antropologia forense que permitam o aprofundamento das investigações de 

desaparecimento de pessoas indiciariamente forçados, no Estado de São Paulo. O 

PLID/MPSP deverá colaborar com o Laboratório de Identificação Humana do 

CAAF/Unifesp com: dados sobre desaparecimentos forçados; contato com familiares em 

busca de seus entes desaparecidos; e, tratativas legais para que remanescentes ósseos e 

material genético possam ser analisados no Laboratório.  

A parceria, por meio de convênio interinstitucional, permitirá a experiência única da 

atuação conjunta das práticas jurídicas e forenses, das ciências acadêmicas – por meio da 

contribuição de diversas áreas do conhecimento – e dos saberes das famílias das vítimas, 

garantindo ao Projeto maior eficácia e efetividade. 

3. Os protocolos de trabalho forense 

Os protocolos científicos compreendem três etapas, indissociáveis e indispensáveis 

                                                
5 Veja página do PLID/MPSP, disponível em: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/plid/estatisticas.   
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para que possa haver um processo de análise confiável, com uma identificação positiva e livre 

de questionamentos6. São três as etapas dos trabalhos de análise dos remanescentes ósseos e 

busca pela identificação: 

3.1. Ante-mortem 

A etapa ante-mortem consiste em levantamento de documentação, dados de familiares, 

entrevistas, plantas e mapas, fotos aéreas. De modo geral, esta etapa é a responsável por 

levantar o histórico de vida dos desaparecidos e seus familiares, inclusive como um processo 

de memória e reparação.   

3.1.1. Narrativa dos familiares 

Relatos orais dos familiares, contendo dados referentes às vítimas e aos eventos 

referentes aos desaparecimentos, servindo de fonte para analisar aspectos específicos e, 

também, para elaborar um quadro interpretativo da história rememorada e contada pelos 

sujeitos envolvidos. 

3.2. Post-mortem 

A etapa post-mortem, ou de análise bioantropológica, deve ser aplicada igualmente a 

todos os remanescentes humanos, sem distinção, incluindo etapas de limpeza do material 

ósseo, inventário detalhado, análise antropológica com estimativa de perfil biológico (sexo, 

idade e estatura), assim como levantamento de características individualizantes, patologias e 

fraturas anteriores e posteriores à morte. 

3.3. Genética 

A genética forense, também conhecida com DNA forense, é uma das tecnologias 

que mais tem avançado nos últimos anos na busca da associação dos achados de vestígios 

biológicos de indivíduos, assim como na construção de bancos de dados de perfis genéticos 

para a identificação de pessoas desaparecidas, a partir da vinculação comparativa de 

cadáveres não identificados com o DNA extraído de familiares dessas vítimas. Esta 

tecnologia de DNA forense é uma das mais confiáveis tecnologias de identificação de 

                                                
6 Os trabalhos em torno da Vala de Perus e sobre os Crimes de Maio permitiram ao CAAF/Unifesp desenvolver 
as condições técnicas e materiais para a realização das etapas ante-mortem e post-mortem, incluindo as narrativas dos 
familiares. A etapa de genética não era realizada no CAAF e, com o Labih/CAAF/Unifesp, o maior investimento 
será nessa área. 
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amostras de indivíduos desaparecidos em todo o mundo. 

*   *   * 

Quando o Ministério Público ou um processo judicial solicitarem o serviço forense 

de identificação humana de vítimas de suposto desaparecimento forçado, o 

Labih/CAAF/Unifesp inicia imediatamente a montagem dos dados ante-morten, coletando 

informações de familiares, conhecidos e testemunhas da vítima, bem como o recolhimento 

de documentos, material de mídia entre outros. 

Concomitante, o Laboratório se prepara para receber os remanescentes ósseos. 

Acontece o processo de curadoria, que inclui a etapa de higienização (método é escolhido de 

acordo com o estado de preservação do material) e processo de inventário. Esta etapa 

permite avaliar qual a integridade do indivíduo, saber se há partes de outros indivíduos 

misturados e se há partes faltantes. A etapa de curadoria permite identificar e separar itens 

que venham associados, como roupas ou outros itens pessoais. 

O caso está pronto para ser analisado, sexo, idade, estatura estimadas e características 

individualizantes serão levantadas na etapa post-morten. Ao mesmo passo em que as duas 

primeiras etapas se realizam, é feita uma chamada pública aos possíveis familiares da vítima, 

com o recolhimento de amostras de sangue. Com o trabalho de post-morten concluído realiza-

se a retirada de amostras ósseas. Ambos os materiais, de possíveis familiares e da vítima terão 

suas informações genéticas sequenciadas, quando se espera que ocorra a correspondência 

entre os dados da vítima com os de algum dos familiares, identificando o desaparecido. 

Geralmente, em experiências de práticas forenses, as etapas ante-mortem e post-mortem 

acontecem no mesmo espaço físico, com interação entre equipes, mas raramente com 

aproximação da última etapa, a genética. Um laboratório em que essas frentes possam atuar 

conjuntamente e de forma permanente com a etapa de genética, como na presente proposta, 

permite de forma inovadora que informações sejam sempre incluídas e o contexto e universo 

de desaparecidos constantemente atualizado. 

4. O uso de tecnologia avançada em genética: da análise tradicional de polimorfismos 

ao sequenciamento genômico de última geração para identificação humana e de 

parentesco genético 

A genética forense, também conhecida com DNA forense, é uma das tecnologias 
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que mais tem avançado nos últimos anos na busca da associação dos achados de vestígios 

biológicos de indivíduos, assim como na construção de bancos de dados de perfis genéticos 

para a identificação de pessoas desaparecidas, a partir da vinculação comparativa do DNA 

de cadáveres (não identificados) com aquele extraído de familiares de supostas vítimas. A 

genética evoluiu muito da análise tradicional de polimorfismos ao sequenciamento genômico 

de última geração para contribuir com os estudos de identificação humana e de parentesco 

genético 

Esta tecnologia de DNA forense é uma das mais confiáveis tecnologias de 

identificação de desaparecidos em todo o mundo. As tecnologias de DNA forense têm 

evoluído muito, incorporando cada vez mais marcadores genéticos para uma análise 

comparativa ainda mais completa entre genomas e, assim, ampliando o algoritmo de 

associação de marcadores (de cromossomos autossômicos e sexuais) com maior 

reprodutibilidade no estudo de vinculação de parentesco genético, conforme as 

recomendações forenses da Combined DNA Index System (CODIS) como marcadores 

genéticos obrigatórios e recomendados7.  

Nas últimas duas décadas, essa tecnologia forense de identificação de polimorfismos 

genéticos de comprimentos de DNA de repetições curtas (do inglês, Short Tandem Repeats - 

STRs) foi atualizada e ficou consolidada mundialmente, e foi disponibilizada na forma de kits 

comerciais8. Essas repetições curtas são também conhecidas como microssatélites, pois são 

sequências repetidas de aproximadamente 2–6 sequências de pares de bases (bp), por 

exemplo AATG-AATG-AATG que geralmente ocorrem a cada 6–10 mil bases ou mais em 

todo o genoma humano. Por terem uma grande variabilidade de distribuição na população 

humana, essas repetições servem como identificadores únicos para distinguir indivíduos 

geneticamente. Apesar dessa técnica ter como base a simples medida de comprimento de 

DNA de regiões gênicas repetitivas de alto grau de variabilidade, hoje plenamente disponível 

nos laboratórios de genética humana, inclusive na Unifesp, quer sejam para marcadores de 

DNA genômico ou mitocondrial, tem a desvantagem de tornar-se inviável quando há 

                                                
7 Selection and implementation of expanded CODIS core loci in the United States, D.R. Hares, Forensic Sci. 
Int. Genetics 17:33-34 (2015).	
8 Vários kits comerciais foram atualizados e otimizados para análise de polimorfismos genéticos. Dentre os 
mais utilizados e mundialmente disponibilizados tivemos o da Life Technologies Forensic Kit com variável 
número de marcadores: Identifiler (2001), MiniFiler (2007), NGM SELect Express (2012), GlobalFiler (2014). 
Para mais detalhes, ver o site: https://www.youtube.com/watch?v=N8Imws2UPJE, acessado em janeiro de 
2021. 
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fragmentação do material genético (como no caso de remanescentes ósseos inumados há 

décadas), pois metade dos marcadores de STR tem comprimento maior do que 220 bp para 

leitura (GeneMapper ID-X software v1.4) por eletroforese capilar, condição muito frequente 

em que se encontra o DNA obtido de amostras ósseas. Por ser muito sensível às intempéries 

ambientais e facilmente inibida por contaminação (biologicamente e quimicamente), como 

aquelas com traços de metais que inibem reações enzimáticas, presente no solo por exemplo, 

e que no conjunto podem comprometer em mais de 30% a viabilidade da construção de um 

perfil genômico mais completo e, por conseguinte, impossibilitando a comparação com os 

perfis genético de familiares de desaparecidos. 

A genética forense parte de metodologias clássicas, realizada de acordo com métodos 

científicos validados, sempre de forma padronizada por um comitê internacional, de domínio 

público, e reprodutíveis universalmente. Neste sentido, qualquer laboratório pode 

reproduzir, validar e confirmar os mesmos dados obtidos em diferentes laboratórios 

partindo-se dos mesmos kits comerciais. Por essa razão, a tecnologia de STR ainda é a mais 

usada pela ICMP9, que é uma das referências internacionais mais importantes nesta área, e 

tem sido a empresa parceira contratada para identificação das ossadas da Vala Clandestina de 

Perus. No entanto, neste trabalho citado, a amostra biológica enviada alimenta um banco 

internacional; a tecnologia desenvolvida e aprimorada fica concentrada e centralizada fora do 

país, restringindo a formação de profissionais forenses especializados no Brasil; e, ainda, 

corre-se o risco de não ser mais comparável com a atualização recorrente de outros 

marcadores em novos kits a serem patenteados.  

O sequenciamento genômico total também conhecido como sequenciamento de 

última geração (do inglês, Next Generation Sequencing – NGS ou Massively Paralel Sequencing 

MPS) tem revolucionado uma variedade de campos da biologia molecular diagnóstica, 

inclusive em genética forense, biovigilância e diagnóstico de doenças infecciosas 

simultaneamente (metagenômica). Graças à capacidade de detecção de quaisquer patógenos 

dos quais se tenham uma referência genética comparativa em um banco de dados público é 

                                                
9  International Commission of Missing Persons (ICMP) trabalha com governos, organizações da sociedade civil, 
instituições judiciárias e organizações internacionais de todo o mundo para identificar pessoas que 
desapareceram como resultado de conflitos armados, violações dos direitos humanos, desastres, crime 
organizado, migração irregular entre outras causas, site: https://www.icmp.int/.	
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possível sequenciar todos os ácidos nucleicos em uma mesma amostra. Permite-se, assim, de 

forma quase ilimitada, uma avaliação de um perfil genômico complexo, ou de perfis 

genômicos simultâneos (com múltiplas espécies envolvidas), sem se conhecer a priori sobre 

um determinado agente etiológico, como normalmente é necessário para ensaios moleculares 

tradicionais, como os de Reação de Polimerase em Cadeia (do inglês, Polymerase Chain Reaction 

– PCR) em tempo real, por exemplo, o caso de patógenos como SARS-Cov2 na atual 

pandemia da Covid-19.  

Esta metodologia de NGS forense (prevista neste Projeto por meio da máquina 

Illumina) amplia consideravelmente o número de marcadores genômicos polimóficos e, 

assim, pode gerar um ecossistema genômico de maior amplitude e profundidade de 

sequenciamento de DNA. Torna-se possível estudos epidemiológicos moleculares 

detalhados assim como de análises forenses, como causa de morte por patógenos e que são 

críticas para a identificação do agente fonte em um surto epidêmico. Ou seja, a partir da 

tecnologia forense de NGS pode-se, potencialmente, sequenciar todos os loci de marcadores 

genéticos ao mesmo tempo. No entanto, a falta de algoritmos padronizados para a análise de 

bioinformática ampla, que é inerente à metodologia de NGS, ainda apresenta desafios para 

as aplicações forenses não completamente regulamentadas, como aquelas consolidadas para 

análise tradicional de haplótipos (PHASE v2.1.1)10, bem como para os laboratórios de 

diagnóstico clínico e de uso em criminalística.  

A técnica de NGS está baseada na capacidade de sequenciar, em paralelo, milhões de 

fragmentos de DNA ao mesmo tempo, resultando em um grande aumento na velocidade e 

no conteúdo do sequenciamento genético por uma menor fração do custo. Incialmente 

deverá ser construída uma biblioteca de DNA preparada a partir da amostra do desaparecido 

e ou familiar por fragmentação, purificação e amplificação da amostra de DNA. Fragmentos 

pequenos e individualizados são fisicamente presos a sondas e, assim, isolados por fixação a 

uma superfície sólida. A sequência de DNA de cada um desses fragmentos adsorvidos na 

superfície é lida simultaneamente pela técnica de sequenciamento por síntese. Os dados de 

sequência de DNA de um determinado fragmento são alinhados computacionalmente contra 

um genoma de “referência normal”. Desta forma, permite-se a detecção de muitas alterações 

                                                
10 Um dos softwares de uso acadêmico disponível para análise tradicional de haplótipos genéticos e de 
estudo de vinculação de parentesco genético: http://stephenslab.uchicago.edu/phase/download.html 
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de sequências de DNA em uma única reação, otimizando custo e ampliando infinitamente o 

número de polimorfismos analisados naquela amostra. Além disso, como o sequenciamento 

é realizado em todos os genes de interesse, variantes patogênicas raras ou não reconhecidas, 

não incluídas em nenhuma matriz de diagnóstico genético direcionada, podem ser detectadas 

simultaneamente.  

Essa modalidade de genética forense por NGS permite a implementação e o 

rastreamento de portadores de um traço genético em uma gama mais ampla de populações 

etnicamente diversas e de forma mais “universal”. Em geral, NGS forense pode ser usada 

para identificação humana por cobrir todas as demais técnicas moleculares, inclusive as de 1-

STRs forense tradicional; 2-Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) completo, compreendendo 

aqueles que identificam traços fenotípicos como a cor da íris, cabelo e pele, ou mesmo para 

estudo de ancestralidade (africana, ameríndia, caucasiana, oriental, entre outras); 3-Genoma 

completo do tipo autossômico (cromossomos 1 ao 22), sexual (cromossomos X e Y) e 

Mitocondrial (de herança materna exclusiva) e;  4-Genoma microbiano quando da coleta de 

material biológico heterogêneo. 

Nesta proposta de NGS forense para identificação de desaparecidos estimamos 

trabalhar com a análise de vinculação genética de parentesco com base em trios (uma amostra 

teste do desaparecido e de dois familiares mais próximos) com base no protocolo mais atual 

da Illumina (ForenSeq ™ DNA Signature Prep/ ForenSeq Kit), e que foi projetado para detectar 

mais de 200 marcadores forenses dentre os mais relevantes em uma única reação, incluindo 

amelogenina, 27 repetições em tandem autossômicas curtas (A-STRs), 7 STRs 

cromossômicos de X (X-STRs), 24 STRs cromossômicos de Y (Y-STRs) e 94 polimorfismos 

mais informativos de identificação (iSNPs), podendo  conter também mais de 22 SNPs 

fenotípico-informativos (pSNPs) e outros 56 SNPs ancestrais-informativos (aSNPs), por ser 

o mais robusto protocolo atualmente disponível comercialmente11. 

5. Sustentabilidade e contrapartidas da Unifesp 

Os docentes e pesquisadores do Laboratório de Genética Humana e de Endocrinologia 

                                                
11 Para mais informação em vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=womKfikWlxM. 
Silvia, A.L., Shugarts, N. & Smith, J. A preliminary assessment of the ForenSeq™ FGx System: next 
generation sequencing of an STR and SNP multiplex. Int J Legal Med 131, 73–86 (2017). 
https://doi.org/10.1007/s00414-016-1457-6	
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Molecular e Translacional da Unifesp já têm aplicado todas essas técnicas descritas acima em 

outros projetos anteriores com finalidades distintas das forenses, mas que podem se 

beneficiar dos mesmos equipamentos, espaços de laboratório e métodos de análise como 

contrapartida, desde a extração de DNA de amostras degradadas e estocadas por longa data 

até as de análise de NGS, assim como da vasta experiência de nossos técnicos-administrativos 

biomédicos em se tratando das técnicas de DNA forense mais consolidadas de biologia 

molecular. 

Quando do período ocioso do sequeciador de NGS (Illumina)12, podemos garantir 

mais sustentabilidade por meio de outros projetos de pesquisa de pesquisadores(as) do 

próprio laboratório (02 projetos temáticos e 01 regular, ambos da FAPESP) do Prédio de 

Pesquisas II, assim como de outros(as) pesquisadores(as) da Unifesp e ou de instituições 

públicas ou privadas que estejam desenvolvendo pesquisa colaborativa e que tenham 

recursos vigentes para insumos e custos de manutenção do parque de equipamentos. Esses 

procedimentos já se constituem uma demanda reprimida entre pesquisadores da Unifesp, 

que habitualmente pagam para realização de sequenciamento NGS fora da instituição com 

serviço de terceiros. 

Uma outra fonte de recursos próprios que pode garantir maior sustentabilidade do 

Laboratório de Identificação Humana é divulgar a existência da tecnologia NGS para fins de 

pesquisa ou diagnóstico genético pelo instrumento já regulamentado pela instituição que trata 

dos Projetos Acadêmicos de Prestação de Serviços (PAPS)13 nas áreas de ensino, pesquisa 

ou extensão, que autoriza a participação de servidores públicos (técnicos administrativos e 

docentes), podendo abranger os diversos tipos de análises demandadas à Universidade, tais 

como serviços técnicos especializados, serviços de laboratório, atividades de consultoria e 

assessoria à comunidade. O PAPS é uma atividade extensionista intersetorial da Unifesp 

organizada pela Agência de Inovação da Unifesp - AIU/PROPGPq, da Pró-Reitoria de Pós-

Graduação e Pesquisa – PROPGPq, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROEC e da 

                                                
12	Em poucos dias é possível realizar o sequenciamento de quantidade grande de amostras de DNA na máquina 
de tecnologia NGS Illumina. Assim, enquanto se realiza os trabalhos de Ante-morten e Post-morten a máquina se 
torna momentaneamente ociosa abrindo a possibilidade de utilização por outros projetos, como comumente 
se faz em outras instituições de pesquisa. 
13 Para conhecer mais sobre a prestação de serviços regulamentada pelo Conselho Universitário da Unifesp 
em 2017 (CONSU Resolução 138/2017), ver: 
https://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/documentos/convenios/paps. 
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Pró-Reitoria de Administração – PROADM.  

Há ainda a contrapartida da Unifesp no uso do Biobanco institucional14, garantindo 

a capacidade de armazenamento e certificação da qualidade das amostras estocadas. Ele se 

onstitui em uma contrapartida importante, pois já se segue as recomendações da legislação 

que regulamentou o uso de material biológico humano em protocolos de pesquisa, entando 

adequada à legislação vigente (Portaria MS nº 2.201/2011 e Resolução CNS nº 441/2011).  

6. Cronograma de execução e custos de investimentos 

O cronograma de execução financeira será iniciado ainda no primeiro ano (2021) 

com a aquisição dos equipamentos e consumíveis com destaque no período 1; no primeiro 

e segundo ano (2022) para aqueles no período 2; e, mensalmente para aqueles com 24 meses 

(ver quadro descritivo abaixo).  

O item 37 e demais kits comerciais são importados e deverão ter início de uso dentro 

de 3 a 6 meses. Prevemos 1 mês de treinamento e ajustes de protocolo de instalação para 

corrida inicial das amostras e mais um mês para análise de bioinformática e elaboração dos 

primeiros relatórios de identificação humana pela técnica de NGS.  

Ainda no segundo semestre de 2021 iniciaremos a coleta de sangue de familiares a 

partir de edital e campanha de divulgação e do recebimento e acondicionamento das amostras 

biológicas para cadastramento no Biobanco da Unifesp.   

As coletas de material biológico (dos desaparecidos e dos familiares) é uma etapa de 

execução que não depende de equipamentos ou insumos importados, pois já é rotina na 

Unifesp.  As análises de associação genética de parentesco serão perseguidas sempre que 

novos trios estejam completos.  

                                                
14 Contrapartida do BioBanco e Repositório Unifesp para amostras biológicas: 
https://www.unifesp.br/noticias-anteriores/item/4785-mec-e-capes-liberam-recursos-para-estruturacao-do-
biobanco-da-unifesp 
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Item Qtde Discriminação da despesa Periodo Valor unitário (R$) Valor total (R$) Cronograma de Execução 

1 1 Freezer -80ºC 1 Contrapartida da Unifesp √ 

2 2 Freezer -20ºC 1 Contrapartida da Unifesp √ 

3 2 Capela de fluxo laminar 1 Contrapartida da Unifesp √ 

4 2 NanoDrop RNA/DNA/Protein 
Spectrophotometers 1 Contrapartida da Unifesp √ 

5 5 Conjunto de pipetas 1 Contrapartida da Unifesp √ 

6 4 Termocicladora (PCR e RT-qPCR) 1 Contrapartida da Unifesp √ 

7 1 Água Merk Milipore ultrapura 1 Contrapartida da Unifesp √ 

8 2 Bancada de extração de DNA e para 
procedimentos de biologia molecular 1 Contrapartida da Unifesp √ 

9 1 Sonicador de tecidos biológicos 1 Contrapartida da Unifesp √ 

10 2 Microcentrífuga (12.000 rpm) 1 Contrapartida da Unifesp √ 

11 10 Reagentes de biologia molecular e celular 1 Contrapartida da Unifesp √ 

12 2 Geneticistas pesquisadores 1 Contrapartida da Unifesp √ 

13 1 Historiadora / Arqueóloga 1 Contrapartida da Unifesp √ 

14 1 Antropóloga Forense 1 Contrapartida da Unifesp √ 

15 1 Área de Lab de pesquisa para biologia molecular e 
celular (nível II) 100 m2 1 Contrapartida da Unifesp √ 

16 1 Analista de bioinformática com prática em NGS 24 4.500,00 108.000,00 Mensal (2021-2022) 

17 1 Antropólogo forense com experiência em DH 24 4.500,00 108.000,00 Mensal (2021-2022) 
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18 1 Bolsista de pesquisa/extensionista  22 400,00 8.800,00 Mensal (2021-2022) 

19 1 Profissional gerente de laboratório Labih 24 1.850,00 44.400,00 Mensal (2021-2022) 

20 4 Gentra Puregene Blood Kit (120 ml) 2 2.165,00 17.320,00 Anual (2020 e 2021) 

21 1 Polímero POP7 para ABI 3130 E 30 XL 7ML 2 2.684,70 5.369,40 Anual (2020 e 2021) 

22 1 Arranjo de Eletroforese Capilar 16 X 50CM 3M 
3100 3130XL 2 5.574,60 11.149,20 Anual (2020 e 2021) 

23 2 Tampão de corrida 310 31XX CONC 10X 25ML 2 674,10 2.696,40 Anual (2020 e 2021) 

24 2 Reagente pra Purificação PCR (EXOSAP)  2 2.168,10 8.672,40 Anual (2020 e 2021) 

25 2 GFX™ PCR DNA and Gel Band Purification Kit 
/ GE 2 1.484,00 5.936,00 Anual (2020 e 2021) 

26 2 Quantifiler™ Human DNA Quantification Kit 
400 amostras ($215.00) 2 1.182,50 4.730,00 Anual (2020 e 2021) 

27 1 DNA Quantification Assay Kit (Fluorometric) 96 
amostras ($315.00) 1 1.732,50 1.732,50 1º semestre 2021 

28 1 GlobalFiler™ Express PCR Amplification Kit 96 
amostras ($3959.32) 1 21.595,20 21.595,20 1º semestre 2021 

29 1 AmpFlSTR® MiniFiler™ PCR Amplification Kit 
96 amostras ($422.50) 2 2.323,75 4.647,50 Anual (2020 e 2021) 

30 1 Plásticos e regentes de rotina laboratorial 2 5.000,00 10.000,00 Semestral (2021-2022) 

31 25 Primers/oligonucleotídeos (PCR e  RT-qPCR) 2 250,00 12.500,00 Anual (2020 e 2021) 

32 2 BigDye Terminator Cycle Sequencing Kit” 
($2000) 1 10.500,00 21.000,00 Semestral (2021-2022) 

33 1 Insumos para divulgação dos resultados 
(laudos/editais/site) 2 5.000,00 10.000,00 Anual (2020 e 2021) 

34 15 Primers/oligonucleotídeos (PCR e  RT-qPCR) 4 250,00 15.000,00 Semestral (2021-2022) 
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35 1 ForenSeq Universal Analysis (UAS) Software ((16 
amostras) ($2500) 1 13.750,00 13.750,00 1º semestre 2021 

36 10 Illumina DNA Prep with Enrichment (16 
amostras) 2 5.756,40 115.128,00 Anual (2020 e 2021) 

37 1 Nobreak 10Kva 1 7.572,90 7.572,90 1º semestre 2021 

38 1 

Illumina Plataforma NextSeq 2000 (Invoice 
18/10/20 $335.000): inclui monitor, computador, 
software, hadware de análise de pipeline, 
instalação e 12 meses de garantia.  

1 1.842.000,50 1.842.000,50 1º semestre 2021 

Subtotal 2.400.979,30   

39 1 

Reserva Técnica (ajuste de bancada de laboratório 
para receber equipamento Ilumina, publicação de 

artigos, atualização de software e nobreak do 
Labih, entre outros) 

1 100.000,00 100.000,00 2021-2022 

Total 2.500.000,00   
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Informativo SEJUD nº 12/2020 – Validação de Pré-cadastro (usuários sem token) 06 de abril de 2020

INFORMATIVO
Validação de Pré-cadastro (usuários sem token)

Sistema de Peticionamento Eletrônico do MPF

Considerando a expedição da Portaria PGR/MPF nº 334/2020, que altera a Portaria

PGR/MPF 350/2017, principalmente no tocante a validação de pré-cadastro de forma remota sem a

necessidade de comparecimento presencial às unidades do MPF;

A SEJUD informa que será adaptado o sistema de Peticionamento Eletrônico a fim

de possibilitar o upload dos documentos exigidos para validação.

Será  permitido  ao  requerente,  após  preencher  os  dados  pessoais  no  formulário

localizado na página do peticionamento eletrônico (peticionamento.mpf.mp.br), na opção “Fazer

Pré-Cadastro”, anexar os documentos necessários para a análise do cadastro.

Nesse  primeiro  momento,  para  melhor  mensuração da  demanda,  a  solicitação  de

validação será centralizada e direcionada à Divisão de Gestão Eletrônica de Documentos – DIGEL/

Ministério Público Federal Secretaria Jurídica e de Documentação



Informativo SEJUD nº 12/2020 – Validação de Pré-cadastro (usuários sem token) 06 de abril de 2020

SUBGED/SEJUD onde será realizada a conferência dos dados e a efetivação do cadastro de forma

nacional.

Em tempo,  o  canal  para atendimento de dúvida e  sugestões  é  por meio do SNP

categoria SPE - Sistema de Peticionamento Eletrônico do MPF - Dúvidas e Orientações.

Esta secretaria se encontra à disposição para eventuais esclarecimentos.

É importante que o informativo seja divulgado no âmbito de sua unidade e, quando
couber, nas PRM's.

Acompanhe nossos informativos na wiki do MPF

https://wiki.mpf.gov.br/index.php5/SEJUD:INFORMATIVOS_SEJUD

Ministério Público Federal Secretaria Jurídica e de Documentação
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PA - TAC - 1.34.001.002011/2021-13
TERMO DE COMPROMISSO N° 2509/2021

PR-SP-00058261/2021
 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP, neste
ato representada por seu Reitor, Nelson Sass, com endereço na Rua
Sena Madureira, n.º 1.500 - Vila Clementino - São Paulo - SP - CEP:
04021-001, na qualidade de donatária da doação deliberada por
Volkswagen do Brasil S/A, doravante VW do Brasil, no âmbito do
Termo de Ajustamento de Conduta (doravante TAC ou Ajuste de
Conduta) firmado nos Inquéritos Civis nº 1.34.001.006706/2015
(MPF), nº 14.725.1417/2015 (MPSP) e nº 000878.2016.02.001/3 (MPT)
e o Ministério Público Federal, presentado pelo Procurador da
República Pedro Antonio de Oliveira Machado e o Procurador
Regional da República Marlon Alberto Weichert, em conjunto com o
Ministério Público do Estado de São Paulo, presentado pelo Promotor
de Justiça Eduardo Ferreira Valerio,

CONSIDERANDO QUE:

1. VW do Brasil S/A firmou Termo de Ajustamento de Conduta com o
Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP)
e Ministério Público do Trabalho (MPT) (todos, doravante, em conjunto, Ministérios
Públicos) destinado à adoção de providências voltadas à promoção da memória e
verdade em relação a violações aos direitos humanos ocorridas no Brasil durante a
ditadura militar de 1964 a1965, especialmente no que se refere aos ex-trabalhadores e
ex-trabalhadoras da VW do Brasil.

2. O Ajuste de Conduta foi celebrado sob a marca da Justiça de Transição,
com inspiração restaurativa e com o propósito de garantir a revelação da verdade, a
preservação e divulgação da memória e a promoção de garantias de não recorrência,
alcançando projetos relacionados à promoção de memória e verdade alusivos às
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violações de direitos humanos ocorridas no Brasil durante a ditadura militar de 1964 a
1985.

3. Nos termos da cláusula terceira do TAC, VW do Brasil, por deliberação
própria, se comprometeu a promover doações a entidades que desenvolvem projetos de
promoção da memória e verdade em relação a violações dos direitos humanos ocorridas
no Brasil durante a ditadura militar de 1964 a 1985, sendo as donatárias entidades
escolhidas pela empresa, mas levando em conta sugestões apresentadas pelos
Ministérios Públicos.

4. Os Ministérios Públicos sugeriram, e a VW do Brasil acolheu, a doação
da importância de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) à Unifesp,
destinada ao financiamento do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da
Unifesp (CAAF), no contexto de atividades relacionadas à promoção de medidas de
memória e verdade, inclusive realização de estudos, pareceres e pesquisas, tudo em
relação às graves violações aos direitos humanos ocorridas no Brasil durante a ditadura
militar de 1964 a 1985.

5. Os Ministérios Públicos e a Unifesp mantiveram sucessivas reuniões e
promoveram diversas análises para a melhor aplicação dos recursos da doação,
processo no qual se definiu que uma parcela de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)
será destinada para o financiamento de pesquisas, coordenadas pelo CAAF, sobre a
participação direta ou indireta de empresas no golpe militar de 1964 e/ou violações de
direitos humanos durante a ditadura, e outra parcela de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais) será destinada à constituição de um Laboratório de Identificação
Humana com exames genéticos de última geração, vinculado ao CAAF, para
aperfeiçoar as atividades de busca, exumação e identificação de restos mortais de
pessoas vítimas de desaparecimento forçado ou outras violência do Estado, inclusive da
ditadura militar, tudo com vistas a capacitar o CAAF a ser uma referência nacional em
matéria de antropologia e arqueologia forense.

6. VW do Brasil foi informada e anuiu com a aplicação referida no item
acima, conforme consta dos procedimentos em referência.

7. A doação referida no item 4 supra foi efetivada no dia 10 de maio de
2021, tendo como donatária a Unifesp.
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8. As promoções de arquivamento dos inquéritos civis do Ministério
Público Federal e do Ministério Público Estadual foram homologadas pela
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e pelo Conselho Superior do Ministério
Público, respectivamente, dando validade jurídica, em consequência, ao Termo de
Ajustamento de Conduta firmado pelas partes;

9. O MPF instaurou, no âmbito da Procuradoria Regional dos Direitos do
Cidadão em São Paulo (PRDC/SP), o procedimento nº 1.34.001.002011/2021-13, e o
MPSP instaurou, no âmbito da Promotoria de Justiça de Direitos Humanos de São
Paulo, o Processo Administrativo de Acompanhamento MP nº 62.725.1307/2020-3,
ambos para acompanhamento do cumprimento do Ajuste de Conduta;

CELEBRAM o presente COMPROMISSO, com o qual a UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP assume, perante o Ministério Público Federal
(MPF) e o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), a obrigação de garantir
transparência e boa governança na aplicação dos recursos provenientes da doação, assim
como a efetividade de sua aplicação, no contexto do conteúdo, das premissas e dos objetivos
do Ajuste de Conduta e dos Inquéritos Civis referidos, de acordo com os seguintes termos:

I. A Unifesp aceita a doação de VW do Brasil, realizada em 10 de maio de
2021.

II. A Unifesp utilizará os valores doados exclusivamente para financiar as
atividades do seu Centro de Antropologia e Arqueologia Forense (CAAF) nas seguintes
atividades:

a.) Desenvolvimento do projeto de pesquisa “A responsabilidade de empresas por
violações de direitos humanos durante a ditadura”, cuja descrição em anexo integra o
presente Termo, com a alocação do montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de
reais); e

b.) Implantação do Laboratório de Identificação Humana (LabIH/CAAF/Unifesp), cuja
descrição em anexo integra o presente Termo, com a alocação do montante de R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

III. A Unifesp receberá a integralidade do valor da doação em conta própria,
por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), estabelecendo parâmetros de
governança apropriados para o seu uso, de acordo com os princípios reitores da administração
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pública.

IV. A Unifesp, com relação a ambos os projetos referidos no item II:

a.) desenvolverá as atividades conforme Planos de Trabalho anexos, os quais definem o
modo de execução dos projetos e a aplicação dos recursos oriundos da doação;

b.) constituirá, no prazo de 60 (sessenta) dias, um Comitê ou uma Comissão única para
acompanhamento da aplicação de ambas as parcelas da doação, o qual/a qual será
composta por membros da comunidade acadêmica da Unifesp ou de outras
universidades, representantes de vítimas de violência de Estado e de organizações ou
movimentos da sociedade civil, conforme regramento a ser elaborado pela Unifesp;

c.) constituirá, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para cada um dos projetos
referidos no item II supra, um Comitê Científico, composto por especialistas nacionais
e estrangeiros na matéria objeto do respectivo projeto, conforme regramento a ser
elaborado pela Unifesp.

V. Com relação especificamente ao projeto de pesquisa “A responsabilidade de
empresas por violações de direitos humanos durante a ditadura”, estipula-se que:

a.) os Ministérios Públicos terão o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar, nos termos
do projeto de pesquisa, as suas prioridades de investigação. Após esse prazo, caso não
tenham sido apresentados, pelos Ministérios Públicos, projetos suficientes, a Unifesp
poderá redirecionar os recursos remanescentes, dentre os reservados a essas
investigações, para outras pesquisas vinculadas ao projeto;

b.) o COMPROMISSO da Unifesp, vinculado ao presente Termo, encerrar-se-á com o
cabal cumprimento do Plano de Trabalho e a aplicação integral dos recursos
provenientes da doação, assim como a final apresentação ao MPF e ao MPSP dos
relatórios de todas as pesquisas realizadas;

c.) após o cumprimento do COMPROMISSO na forma do item “b” acima, o MPF e o
MPSP darão por cumprida a obrigação da Unifesp com relação a esse projeto.

VI. Com relação especificamente ao projeto de implantação do Laboratório de
Identificação Humana (LabIH/CAAF/Unifesp), estipula-se que:

a.) o Comitê Científico referido na alínea “d” do item IV terá, na sua composição,
especialistas brasileiros e estrangeiros de diversas especialidades, dentre os quais
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especialistas na área da pesquisa genética, da antropologia e arqueologia forenses e da
bioética, buscando representar os mais altos padrões da investigação acadêmica e da
aplicação da arqueologia e antropologia forenses em direitos humanos e na busca e
identificação de vítimas de desaparecimento forçado;

b.) o COMPROMISSO da Unifesp, vinculado ao presente Termo, encerrar-se-á com o
cabal cumprimento do Plano de Trabalho e a aplicação integral dos recursos destinados
pela doação, e, ainda, com a demonstração, pela Unifesp, de quais casos de busca e
identificação de restos mortais de vítimas de desaparecimento forçado ou outra grave
violação aos direitos humanos foram favorecidos pela atuação do
LabIH/CAAF/Unifesp, bem como do modelo de sustentabilidade desenvolvido para a
manutenção do Laboratório a longo prazo;

c.) após o cumprimento do COMPROMISSO na forma do item “b” acima, o MPF e o
MPSP darão por cumprida a obrigação da Unifesp com relação a esse projeto.

VII. O MPF e o MPSP arquivarão os respectivos procedimentos de
acompanhamento após o cumprimento integral do presente COMPROMISSO no tocante aos
dois projetos referidos no item II.

IX. A Unifesp, ao final de cada fase prevista nos Planos de Trabalho,
apresentará ao MPF e ao MPSP relatório de conclusão da respectiva etapa, facultando-se aos
Ministérios Públicos obter, mediante solicitação, cópia das notas fiscais e/ou recibos de
pagamento, e quaisquer outros documentos relativos às atividades realizadas.

X. A Unifesp poderá, fundamentadamente, propor ao MPF e ao MPSP a
alteração dos Planos de Trabalho das iniciativas beneficiadas pela doação. O MPF e o MPSP
poderão recusar, fundamentadamente, a proposta de alteração.

XI. As obrigações previstas neste COMPROMISSO devem ser cumpridas no
prazo de 2 (dois) anos, o qual poderá ser prorrogado por acordo das partes.

XI. As partes definem que correspondências relativas ao presente
COMPROMISSO poderão ser enviadas e recebidas por meio eletrônico, para os seguintes
endereços, comprometendo-se a informar eventual alteração de tais endereços, caso ocorra:

Unifesp: reitoria@unifesp.br

MPF: PRSP-assessoriaprdc@mpf.mp.br
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MPSP: inclusãosocial@mpsp.mp.br

XII. As partes buscarão resolver qualquer dúvida ou controvérsia relativa ao
presente COMPROMISSO pela via extrajudicial. Em caso de não resolução extrajudicial,
após o esgotamento de mesa de entendimentos ou a recusa de qualquer das partes em dela
participar, será adotado o Foro Federal da Seção Judicial de São Paulo para dirimir qualquer
lide relativa ao presente ajuste.

XIII. Todos os prazos previstos neste COMPROMISSO contam a partir da
data do recebimento do valor da doação.

                                    São Paulo, 13 de maio de 2021.

 
Nelson Sass

Unifesp
 

Eduardo Ferreira Valerio
2º Promotor de Justiça de Direitos Humanos

 
Pedro Antonio de Oliveira Machado

Procurador da República
 

Marlon Alberto Weichert
Procurador Regional da República
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