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O financiamento da repressão 

 

1. A participação empresarial no golpe militar 

 

O golpe militar foi arquitetado com a participação de civis, com destaque para 

a participação da comunidade empresarial. Parte da sociedade brasileira já havia 

sido conquistada pela propaganda anticomunista. O que veio a seguir foi um grande 

projeto político regado de muito dinheiro para estruturar o esquema de controle 

social baseado em armamento e repressão incisiva. Segundo a obra Brasil: Nunca 

Mais: 

 

[Quando o golpe ocorreu] praticamente toda a classe média e setores 
importantes dos trabalhadores rurais e urbanos estavam ganhos pela 
propaganda anticomunista. Seus principais veículos foram os organismos 
financiados pelos Estados Unidos, o Partido Social Democrático (PSD), a 
União Democrática Nacional (UDN) e a Igreja Católica, especialmente sua 
hierarquia, que se une à agitação contra o governo, amparada pela grande 
imprensa, e enseja as célebres ‘marchas da família, com Deus, pela 
liberdade1’. 

 
Em depoimento a Comissão Municipal da Verdade de São Paulo o coronel 

reformado Erimá Pinheiro Moreira2 relatou que o então presidente da Federação das 

Indústrias de São Paulo (FIESP), Raphael de Souza Noschese, ofereceu US$1,2 

milhão (1 milhão e duzentos mil dólares) ao general Amaury Kruel (comandante do II 

Exército)3 para que apoiasse o golpe militar. Em seu depoimento, o coronel Erimá 

contou que cedeu as instalações de um laboratório de análises clínicas, em sua 

                                                 
1 Brasil: Nunca Mais. Um relato para a história. 36ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 2008, p. 59.  
2 O depoimento de Erimá Pinheiro Moreira está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v= 
abwKTy4d4Z4> Acesso em 24/02/2015.  
3 Amaury Kruel formou-se em 1921 pela Escola Militar de Realengo (RJ). Em 1954 foi um dos 
signatários do Manifesto dos Coronéis, documento que criticava a política econômica e protestava 
contra o aumento do salário mínimo em 100%, proposto pelo segundo governo Vargas. Em 1961 com 
a renúncia do presidente Jânio Quadros instalou-se uma grande crise provocada pelo veto dos 
militares à posse do vice-presidente João Goulart, que se encontrava naquele momento em uma 
visita à China, Enquanto Jango iniciava sua viagem de retorno ao Brasil, se formou um movimento 
em favor de sua posse no Rio Grande do Sul. No dia 1º de setembro, Kruel integrou a comitiva que 
recebeu Jango. No dia 2 de setembro o Congresso aprovou a instituição do parlamentarismo no país, 
permitindo a posse de Jango no dia 7. No dia 8, Kruel foi nomeado chefe do Gabinete Militar da 
Presidência. Em 1963, Amaury Kruel assumiu o Ministério da Guerra, sendo afastado da pasta no 
final desse mesmo ano em uma reformulação ministerial. No final do ano de 1963 assumiu o 
comando do II Exército. No dia 31 de março de 1964 aderiu ao golpe militar. Em agosto de 1966 
passou para a reserva, sendo promovido a marechal. Foi deputado federal pelo Estado da 
Guanabara (antigo nome do estado do Rio de Janeiro) entre os anos de 1967 e 1971 pelo Movimento 
Democrático Brasileiro (MDB). Faleceu no Rio de Janeiro no dia 23 de agosto de 1996, Informação 
disponível no site do CPDOC – A trajetória política de João Goulart. Disponível em: 
<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/biografias/amauri_kruel Acesso em 24/02/2015.  
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propriedade, para uma reunião entre Raphael Noschese e Amaury Kruel, ocorrida no 

dia 31 de março de 1964. Segundo o coronel, três homens acompanharam o 

encontro, sendo que os três levavam maletas que estavam cheias de dinheiro.  

Em seguida ao encontro as maletas foram colocadas no carro de Amaury 

Kruel, e ele, algumas horas depois anunciou seu apoio ao golpe. O coronel 

reformado mencionou em seu depoimento que questionou na época se o general 

havia recebido o dinheiro, e foi cassado, passando a ser vigiado pelo II Exército. 

Conforme Erimá, o general Amaury Kruel utilizou o dinheiro na compra de duas 

fazendas na Bahia4.  

Luiz Alberto Moniz Bandeira relatou que na noite do dia 31 de março de 1964 

em presença de alguns ministros, Jango recebeu um telefonema de Amaury Kruel 

que se ofereceu para servir de mediador e impôs como condições o fechamento do 

CGT, da UNE e outras organizações populares, intervenção nos sindicatos e 

afastamento de auxiliares do presidente da República apontados como comunistas. 

Jango argumentou que se aceitasse aquelas condições ficaria numa situação pior do 

que no parlamentarismo e que acabaria por ser um “presidente decorativo”. Ao 

perceber o tom de ultimato, passou a tratar Kruel de forma cerimoniosa e lhe disse: 

“General, eu não abandono os meus amigos. Se essas são as suas condições, eu 

não as examino. Prefiro ficar com as minhas origens. O senhor que fique com as 

suas convicções. Ponha as tropas na rua e traia abertamente5”.  

René Armand Dreifuss em seu livro “1964: a conquista do Estado. Ação 

Política, Poder e Golpe de Classe” relata a formação do Instituto de Pesquisa e 

Estudos Sociais (IPES) e do Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD), dois 

órgãos que foram braços propulsores do golpe militar. Segundo ele: 

 

As sementes do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais – IPES, como 
também as do Instituto Brasileiro de Ação Democrática – IBAD, e do 
Conselho Superior das Classes Produtoras – CONCLAP, foram lançadas ao 
final da administração de Juscelino Kubitschek (cujos excessos 
inflacionários e estilo populista geraram o descontentamento entre os 

                                                 
4 URIBE, Gustavo. Segundo coronel reformado, Fiesp subornou ex-ministro de Jango para apoiar o 
golpe. O Globo, 18 de fevereiro de 2014. Disponível em; <http://oglobo.globo.com/brasil/segundo-
coronel-reformado-fiesp-subornou-ex-ministro-de-jango-para-apoiar-golpe-11638679>.Acesso em 
24/02/2015. Segundo a reportagem a Fiesp quando procurada emitiu nota afirmando “é importante 
lembrar que a atuação da entidade tem se pautado pela defesa da democracia, do Estado de Direito 
e pelo desenvolvimento do Brasil”. Disse ainda que “eventos do passado que contrariem esses 
princípios podem e devem ser apurados”.   
5 MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto, O governo João Goulart: as lutas sociais no Brasil, 1961 -1964. 8ª 
edição revista e ampliada. São Paulo: Editora UNESP, 2010, p. 337-338.  

Relatório - Tomo I - Parte I - O Financiamento da Repressão

www.verdadeaberta.org



 3

membros do complexo IPES/IBAD) e durante a presidência de Jânio 
Quadros, em cujo zelo moralista eles depositavam grandes esperanças. 
Embora interesses multinacionais e associados, individuais ou mesmo 
setoriais fossem devidamente articulados através da administração paralela, 
não havia nenhuma liderança política reconhecida e organizada ao final de 
1960, exceto as associações de classe de cunho menos abrangente. Foi 
então que, conforme Paulo Ayres Filho, empresário e ex-diretor do Banco 
do Brasil no governo de Jânio Quadros, ‘alguns franco-atiradores de São 
Paulo e do Rio de Janeiro se reuniram pela primeira vez. Todos eles (talvez 
dez ou doze no máximo) eram relativamente jovens executivos da geração 
nascida durante a Primeira Guerra Mundial ou pouco depois dela’. De 
acordo com a versão conhecida, o contato com Paulo Ayres Filho foi feito 
pelo empresário de origem americana Gilbert Huber Jr., residente no Rio, a 
quem foi dada a incumbência de recrutar homens de negócio em São 
Paulo. Paulo Ayres Filho, por sua vez, recrutou João Batista Leopoldo 
Figueiredo, importante empresário multinacional e ex-presidente do Banco 
do Brasil no governo de Jânio Quadros. J.B. Leopoldo Figueiredo se tornou 
líder do IPES de São Paulo. Com a súbita renúncia de Jânio Quadros, em 
agosto de 1961, decidiu-se ativar o grupo6.  

 

Segundo Dreifuss, o IPES passou a existir oficialmente em 29 de novembro 

de 1961, sendo seu lançamento recebido de forma favorável pelos órgãos de 

imprensa, como o Jornal do Brasil, O Globo, Correio da Manhã e Última Hora. Além 

disso, contou com a aprovação do arcebispo do Rio de Janeiro Dom Jayme de 

Barros Câmara e, rapidamente, se expandiu até Porto Alegre, Santos, Belo 

Horizonte, Curitiba, Manaus e outros centros menores7.  

Na 114ª audiência pública da Comissão da Verdade “Rubens Paiva”, a 

jornalista e pesquisadora Denise Assis abordou o funcionamento do IPES. Em sua 

pesquisa ela trata de uma série de filmes produzidos pelo órgão como uma forma de 

convencimento da sociedade para colaborar com a implantação de um regime 

militar. Esses filmes eram financiados por empresários, sendo que em 1963 eram 

destinados mensalmente 4 milhões de dólares para a produção de quinze 

programas semanais de TV e os valores provinham de 125 empresas que 

contribuíam com quantias variadas. Segundo Denise Assis: 

 

[...] Em 1963, a indústria de São Paulo contribuía mensalmente com 1 
milhão e 280 mil; a indústria da Guanabara [antigo nome do Estado do Rio 
de Janeiro] com 560 mil; o comércio de São Paulo com 560 mil; bancos com 
160 mil mensais; seguradoras, enfim, era um conjunto bastante expressivo, 
um valor muito alto de dinheiro e eles eram utilizados na compra de espaço 
na mídia, na confecção de programas de televisão, ao valor de 500 mil só 

                                                 
6 DREIFUSS, René Armand. 1964: a conquista do Estado. Ação Política, Poder e Golpe de Classe. 
Petrópolis: Editora Vozes, 1981, p. 162.  
7 DREIFUSS, René Armand. Obra citada, p. 163. 
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para serem veiculados, eram passados nas principais TVs: TV Excelsior, TV 
Cultura, TV Record, TV Tupi e TV Rio8.  
 

Denise Assis, assessora da Comissão da Verdade do Estado do Rio de 

Janeiro, relatou ainda que na época do golpe praticamente todo o país estava 

coberto pela exibição de filmes em caminhões que eram cedidos pela Associação 

Nacional de Fabricantes de Veículos (ANFAVEA), sendo os projetores cedidos pela 

Mesbla.  Esses filmes não falavam diretamente “vamos derrubar o Jango” ou “Jango 

não está fazendo um bom governo”, mas diziam que um setor estaria funcionando 

precariamente ou que estaria sem recursos do governo, a fim de criar um clima de 

insatisfação, sendo este clima responsável pelo domínio da opinião pública no 

sentido da necessidade de um golpe militar.  

Denise alertou que dentro das fileiras do Exército a conspiração era patente, 

os generais unidos dentro da Escola Superior de Guerra (ESG) começaram a 

projetar ideias que eles insinuavam ser condizentes a uma espécie de país 

“avançado”, querendo instalar no Brasil o que seria um novo projeto de sociedade, o 

que na verdade era a preparação do golpe militar.  

Segundo Denise Assis o IPES se reunia para discutir os rumos do país e o 

IBAD era uma resistência política de ultradireita a João Goulart, reunindo deputados 

conservadores que àquela altura já estavam sendo financiados, inclusive, pelo 

governo americano. O IBAD era o braço armado do IPES, na sua sede foram 

abrigadas as metralhadoras como objetivo de precaução, caso houvesse resistência 

ao Golpe deflagrado em 1964. As armas tinham sido compradas pelos empresários 

Paulo Ayres Filho e Júlio de Mesquita (que atuava como jornalista e era dono do 

jornal O Estado de S. Paulo). 

Dreifuss demonstrou que após o golpe militar de 1964 muitos empresários 

que ocuparam postos na administração do Estado ou ministérios eram ativistas do 

complexo IPES/ IBAD9. Ele mencionou ainda que: 

 

Posteriormente, alguns líderes do IPES também se envolveram no lado 
mais sórdido das operações de informação. O seu líder e empresário 
Henning Boilesen incluía-se entre os responsáveis pela consolidação de um 
esquema de apoio financeiro para o aparelho repressivo da polícia e das 
Forças Armadas. H. Boilesen reuniu um grupo de empresários que 
contribuía financeiramente e fornecia equipamentos para as organizações 

                                                 
8 Depoimento de Denise Assis na 114ª Audiência da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, 
15 de março de 2014.   
9 DREIFUSS, René Armand. Obra citada, p. 417.  
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de segurança. Esse apoio mostrava uma outra dimensão da coordenação 
entre empresários e militares10.  
 

Em 1971, segundo Denise Assis, com todo o aparato repressivo precisando 

ser montado, o IPES perdeu um pouco a razão de ser, sendo as doações deste 

órgão transferidas para o aparelhamento repressivo11.  

 

2. A Formação da Oban 

 

Em 1969 foi formada a Operação Bandeirante (Oban) em São Paulo. Tratou-

se de um esquema incisivo contra qualquer reação contra o regime militar, visto que 

alguns civis já haviam se reunido em organizações de luta armada para reagirem a 

violência praticada pelo Estado. Havia uma forte preocupação com que essas ações 

aumentassem e talvez colocassem em risco os planos dos ditadores. A idealização 

da Oban visou uma maior repressão, direcionando agentes com novas estratégias 

de combate às organizações que contestaram a Ditadura. O órgão reuniu elementos 

vindos das três Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica), da Polícia 

Federal e da Polícia Estadual, além de civis, inclusive armados, que recebiam 

dinheiro para se infiltrar nas organizações. O jornalista Antonio Carlos Fon 

descreveu no seu livro “Tortura – a história da repressão política no Brasil” como foi 

feito o lançamento da referida Operação Bandeirante: 

 
Escondida nas páginas internas dos jornais editados na cidade de São 
Paulo no dia dois de julho de 1969, a notícia passou quase despercebida. 
No dia anterior, com a presença do governador do Estado, Roberto Costa 
de Abreu Sodré, do secretário de Segurança Pública paulista – professor 
Hely Lopes Meirelles – e dos comandantes do VI Naval e da 4ª Zona 
Aérea, o general José Canavarro Pereira, comandante do II Exército, havia 
lançado oficialmente uma certa ‘Operação Bandeirantes’. Sem maiores 
detalhes, os jornais informaram apenas que o novo organismo teria como 
função coordenar as atividades dos diversos órgãos encarregados da 
repressão à subversão e ao terrorismo. O general Canavarro Pereira não 
disse – em seu discurso ele limitou-se a falar da necessidade de que todos 
os setores da sociedade se unissem às forças armadas no esforço pela 
defesa da segurança interna – mas aquele era um momento histórico12. 

 

                                                 
10 DREIFUSS, René Armand. Obra citada, p. 424.  
11 Depoimento de Denise Assis na 114ª Audiência da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, 
15 de março de 2014.   
 
12 FON, Antonio Carlos.  Tortura – a história da repressão política no Brasil. São Paulo: Global Editora 
e Distribuidora Ltda., 1979, p. 15. 
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A ideia da união de esforços no combate a repressão das Forças Armadas 

com policiais civis surgiu bem antes da confecção da Oban. Hely Lopes Meirelles, 

então secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo no período de abril 

de 1968 a agosto de 1969, afirmou que o entrosamento entre as Forças Armadas e 

a Secretaria de Segurança Pública aumentou nos fins de 1968, e que este 

entrosamento resultou na formação da Operação Bandeirante13.  

 A historiadora Mariana Joffily relatou que em fevereiro de 1969 realizou-se em 

Brasília o I Seminário de Segurança Interna, reunindo todos os secretários de 

Segurança Pública, os comandantes das Polícias Militares e os superintendentes 

regionais da Polícia Federal, com a orientação do ministro da Justiça Gama e Silva e 

do chefe da Inspetoria Geral das Polícias Militares, general Carlos de Meira 

Mattos14. Manoel Rodrigues de Carvalho Lisboa, comandante do II Exército no início 

de 1969, era contrário a instalação de um órgão como a Oban, já que alegava que o 

contato com os bens e dinheiros apreendidos nas operações poderia facilitar a 

corrupção, o que futuramente veio a se comprovar15. Entretanto, com a posse do 

general José Canavarro Pereira como comandante do II Exército, este obstáculo 

ficou superado.  

A Operação Bandeirante trouxe duas novidades no que diz respeito ao 

sistema de controle dos interesses ditatoriais: a primeira era conjugar atividades de 

segurança ou repressão com operações de informações; a segunda era reunir em 

suas fileiras agentes de diversas forças policiais e das forças armadas. Muitos 

desses agentes vinham da Divisão Estadual de Investigação Criminal (DEIC), que 

era famosa por seus métodos de atuação, que envolvia ostensivamente a tortura 

como meio de obtenção de informação (alguns de seus integrantes, inclusive, foram 

apontados como integrantes do Esquadrão da Morte).  

No relatório, a Comissão Nacional da Verdade afirmou: 

 

                                                 
13 Idem, p. 25. 
14 JOFFILY, Mariana. No centro da engrenagem. Os interrogatórios na Operação Bandeirantes e no 
DOI de São Paulo (1969 – 1975). Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História 
Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo 
(USP), 2008, p. 32. 
15 A informação de que Manoel Rodrigues de Carvalho Lisboa era contra a instalação da OBAN está 
em: FICO, Carlos. Como eles agiam: os subterrâneos da ditadura militar: espionagem e polícia 
política. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 115. Ver também sobre o mesmo tema o depoimento de 
Adyr Fiúza de Castro in D’ARAUJO, Maria Celina, SOARES, Glaucio Ary Dillon e CASTRO, Celso 
(org.). Os anos de chumbo: a memória militar sobre a repressão. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 
1994, p. 154. 
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A Oban articulava-se com um vasto sistema de informações, criado desde o 
início da ditadura, com a formação do SNI, em julho de 1964, bem como 
aos serviços de informação das três forças armadas: o Centro de 
Informações do Exército (CIE), o Centro de Informações da Marinha 
(Cenimar) e o CISA. A Oban foi um projeto piloto que resultou na criação 
dos Destacamentos de Operações de Informações – Centros de Operações 
de Defesa Interna (DOI-CODI) em todas as regiões do Brasil16. 

 

No livro “Pau de Arara. La violencia militar en el Brasil” está descrito o modo 

de funcionamento da Oban: 

 

Oficiais do Exército, Marinha e Aeronáutica e policiais do DEOPS de São 
Paulo, com a ajuda de jovens do Comando de Caça aos Comunistas 
(CCC), trabalhavam dia e noite, em três grupos em turnos de 24 horas, 
torturando a presos políticos para obter no menor tempo possível 
endereços e pontos de reunião dos militantes. Obtida alguma informação, 
os presos eram enviados ao DEOPS, onde as declarações eram 
formalizadas. (...) A OBAN passou a existir e a ser citada nos discursos e 
nos jornais, mesmo não constando como um órgão permanente em 
nenhum organograma militar ou policial. Era uma máquina semilegal para a 
obtenção de informações por meio de torturas17. 
 

 

3. A participação dos empresários no financiamento da Oban 

 

Embora a emblemática questão do financiamento seja destacadamente 

relacionada a São Paulo, o fenômeno da participação de empresários no 

financiamento e manutenção do sistema de repressão da ditadura não se restringiu 

somente a esse Estado. No Rio de Janeiro foi indicado o envolvimento dos 

empresários Mario Lodders e Heli Ribeiro Gomes, apontados como donos, 

respectivamente, da Casa da Morte de Petrópolis e da Usina de Cambahyba, 

localizada no município de Campos dos Goytacazes. A Usina foi apontada pelo ex-

delegado Claudio Guerra no livro “Memórias de uma Guerra Suja” quando ele afirma 

que no local foram incinerados os corpos de militantes das organizações de 

esquerda, incluindo os nomes do casal Ana Rosa Kucinski Silva e Wilson Silva, 

como descrito no tomo II do relatório final da Comissão da Verdade “Rubens Paiva”.  

Entretanto, o envolvimento empresarial na Oban ganhou proporções de 

grande destaque. Segundo informações apuradas, por não estar prevista 

                                                 
16 BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Relatório/ Comissão Nacional da Verdade. Brasília: CNV, 
p. 331. Disponível em: < http://www.cnv.gov.br/images/pdf/relatorio/volume_2_digital.pdf> Acesso em 
15/02/2015. O tema da estruturação do sistema repressivo é discutido em capítulo próprio deste 
relatório.  
17 “Pau de Arara”. La violencia militar en el Brasil. México: Siglo XXI Editores S.A., 1972, p. 150.  
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institucionalmente, não haveria como mantê-la funcionando, e desta forma, 

empresários teriam sido chamados a colaborar financeiramente para sua 

manutenção. 

Diversos motivos poderiam ser apontados para tentar entender o objetivo do 

envolvimento de empresários no financiamento de órgãos repressivos. Os 

pesquisadores Reinaldo Cabral e Ronaldo Lapa afirmam que os empresários se 

sentiam ameaçados e queriam unificar a luta em defesa de seus interesses18.  

Fernando Pacheco Jordão acredita que os empresários estariam atemorizados pelas 

ações violentas praticadas pela guerrilha urbana19. 

Jorge José de Melo, autor da dissertação “Boilesen, um empresário da 

ditadura: a questão do apoio do empresariado paulista à OBAN/Operação 

Bandeirantes, 1969-1971” afirmou que:  

 

(...) A colaboração também [pode ser vista] como uma ação integrada, na 
medida em que empresários e militares buscavam dar uma resposta rápida 
e definitiva à subversão que se tornara um obstáculo à implantação de um 
sistema político-econômico-ideológico, ou seja, uma pseudo-democracia 
com viés autoritário, seguindo o modelo ocidental, cristão, extremamente 
controlada e regulada, onde não havia espaço para os comunistas. E a 
oposição deveria seguir determinadas normas, num espaço restrito de 
expressão, no qual todos os obstáculos que impediam o Brasil de seguir 
seu destino de grande nação deveriam ser removidos custasse o que 
custasse20.  

 

Em audiência pública realizada na Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo “Rubens Paiva” no dia 15 de março de 2014, Jorge José de Melo mencionou, 

que a Operação Bandeirante foi uma iniciativa dos empresários paulistas, mas que 

foi encampada pelo Exército, e que teria sido montada porque os empresários 

estariam preocupados. Nessa preocupação havia duas questões: 1) havia a ideia de 

um Brasil grande, e São Paulo na época possuía 40% do PIB brasileiro e era visto 

como a “locomotiva do país” e assim teria que tomar alguma decisão; 2) São Paulo 

foi o centro das principais ações da luta armada, havia a Ação Libertadora Nacional 

                                                 
18CABRAL, Reinaldo e LAPA, Ronaldo (organizadores). Desaparecidos Políticos: prisões, seqüestros, 
assassinatos. Rio de Janeiro: Comitê Brasileiro pela Anistia – Edições Opção, 1979, p. 44.  
19 JORDÃO, Fernando Pacheco. Dossiê Herzog – prisão, tortura e morte no Brasil. 2ª edição. São 
Paulo: Editora Global, 1979, p. 141. 
20 MELO, Jorge José de. Boilesen, um empresário da ditadura: a questão do apoio do empresariado 
paulista à OBAN/Operação Bandeirantes, 1969-1971. Dissertação apresentada ao Curso de 
Mestrado do Programa de História Social da Universidade Federal Fluminense, 2012, p. 21.  
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(ALN) que era uma organização que assustava. Tudo isso explica porque esse 

“projeto-piloto” do aparelho repressivo que é a Oban foi montado em São Paulo21.   

Elio Gaspari, em seu livro “A Ditadura Escancarada”, apontou que o 

governador Abreu Sodré cedeu o terreno da 36ª Delegacia de Polícia localizada na 

Rua Tutoia na Vila Mariana, em São Paulo, para instalação da Oban e que o prefeito 

da época, Paulo Maluf, mandou que fossem instalados postes de iluminação e que 

se asfaltasse a área22. Cita ainda que o ministro Antonio Delfim Netto e um grupo de 

empresários teriam se reunido no palacete do Clube São Paulo. O ministro 

apresentou o problema aos empresários e estes assumiram o compromisso de 

pagar esses gastos. As reuniões para a coleta das verbas ocorriam na Federação 

das Indústrias de São Paulo (FIESP), sendo que ao final dessas reuniões era 

passado o quepe. A Ford e a Volkswagen forneceriam os carros, a Ultragás 

emprestava caminhões e a Supergel fornecia refeições congeladas23. 

Uma empresa citada como financiadora é a Supergel. No jornal Venceremos, 

publicado pela organização ALN, foi denunciado que: 

 

A ‘Produtos Alimentícios Supergel S.A’, indústria de alimentos pré-cozidos e 
supergelados, foi fundada em 1967 por um interessante grupo de 
personagens:  PERY IGEL (grupo ULTRA, ULTRAGAZ, ULTRALAR e 
ULTRAFÉRTIL), Roberto Campos (Invest Banco e Univest) e Sebastião 
Camargo (Construtora Camargo Correia). Sua produção destinou-se desde o 
início às forças armadas. Existe uma característica comum entre os três 
supracitados cavalheiros: todos financiam a repressão policial da ditadura, 
pagam os carrascos da OBAN e dão prêmios de milhões de cruzeiros por 
cada guerrilheiro assassinado. Além dessa característica que os une, existe 
uma outra: os três são testas-de-ferro do imperialismo norte-americano. 
Assim para denunciar ao povo brasileiro seus verdadeiros inimigos, na 
manhã do dia 27 de outubro, um comando da Ação Libertadora Nacional 
imobilizou a guarda de segurança da empresa, ocupou seus escritórios, 
espalhou gasolina e fez explodir uma bomba. O incêndio provocado foi 
violento: os escritórios tiveram de ser interditados e foram destruídos o 
relógio de ponto e a mesa do PBX. A guerrilha sabe quem são os inimigos do 
povo24. 

 
 
A movimentação de diversos empresários no apoio emblemático à Ditadura 

Militar converge com o real propósito do Golpe de 1964, tendo em vista o nítido 

                                                 
21 Depoimento de Jorge José de Melo na 114ª Audiência da Comissão da Verdade do Estado de São 
Paulo, 15 de março de 2014.   
22 GASPARI, ELIO. A Ditadura Escancarada. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 61. 
23 GASPARI, Elio. A ditadura escancarada, p. 62. 
24Exemplar do Jornal Venceremos. “E a Supergel entra em fria”. Número 5 – 
setembro/outubro/novembro de 1971, p. 2. Documento 5475 do Inventário de Anexos do Brasil: 
Nunca Mais. Arquivo Edgar Leuenroth (AEL), UNICAMP. 
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propósito de uma sociedade excludente, no qual somente os ricos gozariam dos 

recursos do país, talvez seja então esse um dos principais motivos para que os 

empresários interessados em privilégios de crescimento fossem então parte 

fundamental do financiamento, o que os tornou atores diretos do regime.  Há 

destaque, por exemplo, para o crescimento das grandes empreiteiras como afirmou 

o pesquisador Pedro Henrique Pedreira Campos durante a 114ª Audiência da 

Comissão da Verdade “Rubens Paiva”. Tal segmento não nasceu na ditadura e 

houve empreiteiros que até ajudaram a planejar golpe militar.  Durante a ditadura as 

empreiteiras adquiriram um novo patamar e um novo porte, pois houve muitas 

oportunidades de ganhar dinheiro em curto espaço de tempo com as grandes obras.  

Houve um novo arranjo institucional que as beneficiou. Inclusive, a própria 

Constituição de 1967 derrubou a exigência de uma vinculação mínima de recursos 

aos setores da Educação e Saúde, possibilitando que nos governos posteriores 

esses recursos fossem destinados às grandes obras de engenharia. Empreiteiras 

como a Camargo Corrêa eram apontadas como financiadoras da Oban, e, inclusive, 

o dono dessa empreiteira (Sebastião Camargo) era indicado como um dos alvos 

para uma ação de justiçamento, tal como o que aconteceu com o empresário 

Henning Albert Boilesen25. Atendendo a interesses, a ditadura elevou o número de 

obras públicas. A construção de rodovias e hidrelétricas, por exemplo, realizadas 

nesse período, proporcionaram às empreiteiras o recebimento de incentivos para 

ramificação (fazendo com que os grupos se tornem grandes conglomerados 

econômicos) e contribuiu até para internacionalização das empresas. As 

empreiteiras conseguiram ramificações profundas, aparelhando-se dentro do próprio  

Estado, como beneficiárias de políticas públicas. Essas empresas estavam muito 

próximas do governo naquele momento, colaborando com a política e contribuindo 

financeiramente para o aparato repressivo26.  

                                                 
25 “O empresário emigrou para o Brasil na década de 30, onde se tornou presidente do grupo 
Ultragás. Anticomunista, financiou e apoiou ativamente a Operação Bandeirante (Oban), incentivando 
outros empresários a fazer o mesmo. Criada pelo Exército brasileiro em 1969, a Oban foi o embrião 
do Destacamento de Operações de Informações/Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi). 
De acordo com o documentário [Cidadão Boilesen, documentário vencedor do festival É Tudo 
Verdade em 2009], Boilesen também teria sido colaborador da Agência Central de Inteligência dos 
Estados Unidos, a CIA. “A face civil da ditadura militar - Documentário conta a vida do empresário 
dinamarquês Henning Albert Boilesen, que nos anos 60 financiou e apoiou politicamente a Operação 
Bandeirante”.Disponível em: <http://www2.uol.com.br/historiaviva/noticias/a_face_civil_da_ditadura_ 
militar.html> Acesso em: 22/02/2015. 
26 Depoimento de Pedro Henrique Pedreira Campos na 114ª Audiência da Comissão da Verdade do 
Estado de São Paulo, 15 de março de 2014. 
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Segundo a advogada e pesquisadora Maria Carolina Bissoto: 

 

O difícil é encontrar empresários que não colaboraram materialmente com a 
OBAN. Todas as empresas automobilísticas forneceram carros que eram 
usados na captura dos militantes. Entre essas podem ser citadas: General 
Motors, Ford, Willys, Mercedes Benz, Volkswagen, Toyota e Chrysler. Nas 
páginas do Diário Oficial do Estado de São Paulo do ano de 1969 é 
frequente ver listas e mais listas de carros sendo fornecidos à polícia 
paulista, sendo constante a troca de veículos27.  
 

A jornalista Beatriz Kushnir afirmou no livro “Cães de Guarda: jornalistas e 

censores, do AI-5 à Constituição de 1988”, que o jornal Folha de S. Paulo apoiava a 

Oban tanto ao divulgar as versões falsas dadas pelos órgãos de repressão às 

mortes dos militantes políticos ou por emprestar carros para que as prisões dos 

militantes fossem efetuadas28. 

Em audiência realizada pela Comissão da Verdade “Rubens Paiva” no dia 25 

de fevereiro de 2014, Manoel Aurélio Lopes, que foi escrivão de polícia do DOPS/SP 

e do DOI/CODI/SP relatou a visita do diretor da General Motors ao DOPS, bem 

como a doação, por essa mesma empresa, de abafadores de ruído para os 

instrutores de tiro e a montagem e aparelhamento dos estandes de tiros, para que a 

empresa Cofre Bernardini teria feito o revestimento de aço. O agente contou ainda 

que recebia dinheiro extra, uma espécie de “caixinha” a qual era concedida por fora, 

as quantias eram recebidas dentro da Secretaria de Segurança Pública de São 

Paulo (essa “caixinha” era paga mensalmente a todos os funcionários da Oban)29.  

Em reportagem publicada na Revista IstoÉ, Hélio Contreiras menciona como a 

tortura foi financiada durante o regime militar : 

 

[...] O apoio financeiro dos empresários de São Paulo à Oban foi decisivo 
para a estrutura adotada na repressão paulista, lembra o general Costa. A 
arrecadação do dinheiro era coordenada pelo empresário Hening 
Boilensen, ligado ao grupo Ultra, e executado pelo Movimento 
Revolucionário Tiradentes e pela Ação Libertadora Nacional, em 1971. 
Boilensen, o tesoureiro da Oban, era conhecido entre os militares como um 
homem extremamente cruel e intolerante. Em 1969, em uma reunião no II 
Exército, ele afirmou, referindo-se aos militantes de esquerda: “Temos de 

                                                 
27 BISSOTO, Maria Carolina. A cumplicidade em violações aos direitos humanos por parte de 
empresários durante a ditadura civil-militar brasileira, p. 598. In: MEYER, Emílio Peluso Neder; 
CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. (Org.). Justiça de Transição nos 25 anos da Constituição 
de 1988. 2ª edição ampliada. Belo Horizonte: Initia Via, 2014, p. 588-608. 
28 KUSHNIR, Beatriz. Cães de Guarda: jornalistas e censores, do AI-5 à Constituição de 1988. São 
Paulo: Boitempo, 2004, capítulo Os Policiais (p. 287 – 345).   
29 Depoimento de Manoel Aurélio Lopes, que foi escrivão de polícia, na 109ª audiência da CEV 
“Rubens Paiva”, para a oitiva dos depoimentos sobre os casos de assassinatos de Arnaldo Cardoso 
Rocha, Francisco Emmanuel Penteado, Francisco Seiko Okama, em 25 de fevereiro de 2014. 
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eliminar todos estes porcos.” Para juntar recursos, Boilensen promovia 
palestras entre empresários. “Vocês são beneficiados pela revolução e 
devem colaborar”, disse em um desses encontros na sede da Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). “Theobaldo de Nigris, o 
presidente da Fiesp na época, era um homem de direita e abria a entidade 
para os encontros de Boilensen”, recorda o coronel Tarcísio Nunes 
Ferreira, um dos críticos da Oban.O general Octávio Costa lembra que 
assistiu a uma dessas reuniões de Boilesen com empresários, durante um 
jantar em São Paulo. “Fui fazer uma palestra sobre comunicação social, e 
depois, como convidado, compareci àquele jantar. Estava lá o publicitário 
Said Farhat, que, mais tarde, veio a ser o porta-voz do presidente 
Figueiredo”, recorda-se. Em suas reuniões, o empresário-tesoureiro da 
Oban também costumava tecer críticas ferozes aos colegas que se 
recusavam a contribuir financeiramente para a manutenção do terror. “Se 
você é liberal, está próximo dos comunistas”, radicalizava. Os documentos 
mostrados a ISTOÉ revelam que entre aqueles que se negavam a 
contribuir estava José Mindlin, do grupo Metal Leve. Rotulado por 
Boilensen como “um homem de esquerda”, Mindlin não se dobrou à 
pressão de radicais para demitir o jornalista Wladimir Herzog da TV 
Cultura, quando era secretário de Cultura de São Paulo30. 

   

Dentre os empresários que contribuíam financeiramente com a Oban, o nome 

de Henning Albert Boilesen, executivo da Ultragás, ganhou destaque. No 

documentário Cidadão Boilesen (2009) dirigido por Chaim Litewski foi mostrado a 

trajetória do dinamarquês que chegou ao Brasil trilhando uma carreira de sucesso. 

Uma coleção de entrevistas de testemunhas diretas da atuação de Boilesen 

confirmou que ele seria o responsável pela arrecadação de fundos que manteriam o 

funcionamento da Operação Bandeirante. Nas denúncias de ex-presos políticos, ele 

não seria um mero arrecadador de dinheiro dos empresários, pois foi visto durante 

sessões de tortura e, inclusive, teria emprestado o seu nome a um instrumento de 

tortura chamado de “Pianola Boilesen” 31. Jorge José de Melo afirma em sua 

dissertação que não foi comprovada a existência desse instrumento de tortura32. 

Rafael de Falco Neto, ex-militante da ALN, em entrevista para o documentário 

Cidadão Boilesen lembrou que as primeiras informações sobre a presença de um 

estrangeiro na Oban começaram a surgir entre o fim de 1969 e o início de 1970 e 

identificavam que esse homem teria ligação com o Grupo Ultra, que já havia sido 

                                                 
30 CONTREIRAS, Hélio. Segredos do porão. Documentos secretos da Oban mostram como a tortura 
foi consentida e financiada durante o regime militar. IstoÉ Online. Disponível em: < 
http://www.terra.com.br/istoe-temp/1638/brasil/1638_segredos_porao.htm> Acesso em 03/02/2015.  
31 BISSOTO, Maria Carolina. O financiamento da Repressão. O Cometa Itabirano. Belo 
Horizonte/MG, p. 20, 22 de maio de 2012, edição 352.  
32 MELO, Jorge José de. Boilesen, um empresário da ditadura: a questão do apoio do empresariado 
paulista à OBAN/Operação Bandeirantes, 1969-1971, p. 14.  

Relatório - Tomo I - Parte I - O Financiamento da Repressão

www.verdadeaberta.org



 13

identificado na época como um dos financiadores da Oban e que, inicialmente, a 

ALN achou que esse homem poderia ser Peri Igel, dono do Grupo Ultra33.  

Por sua participação no financiamento da repressão, Boilesen foi morto em 

uma ação coordenada por duas organizações de luta armada (MRT e ALN) no dia 

15 de abril de 1971.  

Boilesen não era o único que contribuía, talvez fosse aquele que mais 

aparecesse no momento. Para os demais empresários que colaboravam a sua 

morte acabou por ser algo positivo, pois a questão da colaboração acabou por ficar 

centrada nele, como destacou Jorge José de Melo na 114ª Audiência da CEV 

“Rubens Paiva” 34.  

Em depoimento para o documentário Cidadão Boilesen, o coronel Erasmo 

Dias falou que era grande o número de empresários que financiavam a Oban, mas 

ao contrário de Boilesen, não gostavam de aparecer, e todos só falam dele, devido 

ao seu assassinato, mas que assim como Boilesen poderia citar uns dez outros35.  

O empresário José Papa Junior, em depoimento para o documentário citado, 

mencionou que “[...] é inegável que a participação do Boilesen era municipal do que 

nacional, enquanto Amador Aguiar [então dono do Bradesco], sem que ninguém 

percebesse, sem que haja deméritos nisso, ele tinha uma participação nacional e 

reservada, que deixava o participar dos destinos da nação brasileira com muito 

maior intensidade do que o Boilesen36”.  

 

4. A criação do DOI-CODI de São Paulo: a oficialização da Oban 

 

Segundo várias descrições, a Operação Bandeirante (Oban) não possuía 

inicialmente nenhuma previsão legal, e, dessa forma, não poderia ter verbas 

orçamentárias do Estado, razão pela qual foi alimentada primordialmente com 

recursos captados de empresários de São Paulo. Somente no governo do general 

Emílio Garrastazu Médici37 (1970) foi montado o Departamento de Operações de 

                                                 
33 Transcrição da entrevista de Rafael de Falco Neto ao documentário Cidadão Boilesen, março de 
2003.  
34 Depoimento de Jorge José de Melo na 114ª Audiência da Comissão da Verdade do Estado de São 
Paulo, 15 de março de 2014.   
35 MELO, Jorge José de. Boilesen, um empresário da ditadura: a questão do apoio do empresariado 
paulista à OBAN/Operação Bandeirantes, 1969-1971, p. 61-62.  
36 Transcrição da entrevista de José Papa Junior ao documentário Cidadão Boilesen, agosto de 2005. 
37 O general Emílio Garrastazu Médici foi presidente no período entre 1969 e 1970. 
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Informações (DOI), o qual, com vínculo direto ao Estado, passou a recrutar 

elementos da Polícia Militar, do DEOPS, da Marinha e do próprio Exército.  

Conforme está descrito no livro “Brasil: Nunca Mais”, os DOI-CODIs passaram 

a ser alimentados com orçamentos próprios e se destacaram como os maiores 

centros de repressão política, sem prejuízo dos trabalhos que faziam os DOPS e as 

Delegacias de Polícia Federal que se somavam nas atividades de investigar, torturar 

e matar38.  

O jornalista Elio Gaspari afirmou que: 

 

Seria muita ingenuidade acreditar que os generais Emilio Médici e Orlando 
Geisel criaram os DOIS (destacamentos de operações de informações) sem 
terem percebido que a sigla se confundia com a terceira pessoa do singular 
do presente do indicativo do verbo doer. Por mais de dez anos essas três 
letras foram símbolos da truculência, criminalidade e anarquia do regime 
militar39. 

 

Na verdade, o DOI e o CODI eram organismos separados, mas devido à sua 

lógica de funcionamento demonstrada também no capítulo “Cadeias de comando: a 

formação da estrutura nacional de repressão política” ficou famosa sigla DOI-CODI. 

Segundo a monografia intitulada “O Destacamento de Operações de Informações 

(DOI) – Histórico Papel no Combate à Subversão – Situação Atual e Perspectivas” 

escrita pelo agente da Ditadura Freddie Perdigão Pereira, naquela época 

comandante do DOI do Rio de Janeiro, a finalidade do CODI seria “[...] garantir a 

necessária coordenação do planejamento e da execução das medidas de Defesa 

Interna, nos diversos escalões de Comando. O CODI deve possibilitar a conjugação 

de esforços do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, do SNI, do DPF e das 

Secretarias de Segurança Pública (Polícia Civil e Polícia Militar) e outros órgãos 

credenciados, quando for o caso40”. Já o DOI “é o órgão operacional do CODI, 

destinado ao combate direto às organizações subversivo-terroristas. Tem por missão 

desmontar toda a estrutura de pessoal e de material dessas organizações, bem 

como impedir a sua reorganização41”. 

                                                 
38 Brasil: Nunca Mais. Um relato para a história. 36ª edição Petrópolis: Editora Vozes, 2008, p. 74.  
39 GASPARI, Elio. A ditadura escancarada, p. 175. 
40 PEREIRA, Freddie Perdigão. Obra citada. Escola de Comando e Estado Maior do Exército, Rio de 
Janeiro, 1977, p. 9 e 10. Encartada no anexo VI a Representação Criminal nº. 4-0, do Superior 
Tribunal Militar, relativo ao “Caso Riocentro”. Disponível como anexo 4 da petição inicial da Ação Civil 
Pública proposta pelo Ministério Público Federal em 14 de maio de 2008. Disponível no site do 
Ministério Público Federal. 
41 Idem, p. 20. 
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O DOI estava previsto dentro do organograma militar, entretanto, mantinha as 

técnicas de interrogatório utilizadas na Oban. Ou seja, os militantes eram presos por 

uma equipe de busca, submetidos a interrogatórios sob torturas; sendo, 

posteriormente, levados ao DOPS encarregado de oficializar os interrogatórios para 

formação do inquérito policial militar que era julgado nas Auditorias. O DOI-CODI 

contava com verbas orçamentárias para sua manutenção, mas os empresários não 

deixavam de colaborar, sendo o dinheiro recolhido utilizado para o pagamento de 

recompensas aos agentes que participavam das ações que prendiam os militantes 

políticos.   

O jornalista Fernando Pacheco Jordão relatou que, enquanto a Oban 

funcionava num pequeno espaço do prédio da Rua Tutoia, com a institucionalização 

do DOI-CODI42 o espaço fora ampliado43.  

 

5. A questão da cumplicidade empresarial em violações aos direitos humanos 

 

A discussão sobre a responsabilidade das empresas e empresários em 

violações aos direitos humanos não é recente. Desde a II Guerra Mundial discute-se 

a cooperação de empresas com o regime nazista. Como aponta Marlon Alberto 

Weichert em sua apresentação durante a 114ª Audiência da Comissão da Verdade 

“Rubens Paiva” há dois lados nessa colaboração. O primeiro é a contribuição de 

empresas alemãs e de outros países com os esforços de guerra – seja utilizando 

mão de obra escrava, ou fornecendo insumos para a prática de violações aos 

direitos humanos por parte dos nazistas. O segundo lado é aquele de empresas que 

colaboraram ou se beneficiaram do governo alemão, mesmo sendo potências 

estrangeiras, sendo o caso mais característico o dos bancos suíços, nos quais foram 

depositados dinheiros, obras de arte e outros objetos apreendidos dos judeus. A 

partir da década de 1980, por pressão norte-americana, foi realizado um esforço 

para conseguir reparações e compensações financeiras por parte desses bancos 

àqueles atingidos44.  

                                                 
42 A permissão para o uso do local foi concedida pelo prefeito Paulo Maluf, por meio do Decreto 
13.757 de 09/08/1979, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 10 de agosto de 1979. 
DOE, p. 1. 
43 JORDÃO, Fernando Pacheco. Obra citada, p. 141. 
44 Depoimento de Marlon Alberto Weichert na 114ª Audiência da Comissão da Verdade do Estado de 
São Paulo, 15 de março de 2014.   
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Com base nos julgamentos do Tribunal de Nurembergue (1945-1946), a ONU 

aprovou princípios de direito internacional em relação a crimes de guerra e crimes 

contra a humanidade. No princípio VII, redigido pela Comissão de Direito 

Internacional em 1950, foi apontado que os cúmplices desses crimes de violações 

também deveriam responder. Tal princípio foi reafirmado nos estatutos dos Tribunais 

Penais Internacionais para a ex-Iugoslávia e Ruanda e no Estatuto de Roma que 

instituiu o Tribunal Penal Internacional45.  

Em 2003, a Comissão de Direitos Humanos da ONU elaborou um estudo 

sobre o tema, no qual foram inseridas algumas recomendações. Destacamos aqui 

duas recomendações: 1. que as empresas devem sempre procurar não desenvolver 

atividades que apoiem, solicitem ou encorajam aos Estados ou qualquer outra 

entidade  a abusar dos direitos humanos, e devem procurar garantir que seus bens 

ou serviços fornecidos não sejam utilizados para o abuso dos direitos humanos; 2.  

que as empresas não devem se envolver e nem se beneficiar de crimes de guerra, 

crimes contra a humanidade, genocídio, tortura, desaparecimento forçado e outras 

violações aos direitos humanos46. Conforme apontou o procurador Marlon Alberto 

Weichert, as empresas e corporações não podem se beneficiar ou serem cúmplices 

de qualquer ilegalidade, mas isso possui um caráter ainda mais forte quando se trata 

da prática de violações aos direitos humanos. A participação e o benefício podem 

ser tanto de maneira direta ou indireta e tanto comissiva quanto omissiva, sendo que 

qualquer forma de envolvimento atrai a responsabilidade das empresas e seus 

empresários47.  

As recomendações não possuem força vinculante, sendo um costume 

internacional que pode apenas indicar qual postura se adequa no sentido de não 

repetição do incentivo ao cometimento de graves violações dos direitos humanos.  

Em 2006 foi realizado um painel pela Comissão Internacional de Juristas, 

cujas ideias foram publicadas em 2008. Segundo a Comissão, para verificar se uma 

empresa ou seus gerentes ou diretores possuem responsabilidade civil e penal por 

                                                 
45 WEICHERT, Marlon Alberto. O financiamento de atos de violação de direitos humanos por 
empresas durante a ditadura brasileira. Acervo: Revista do Arquivo Nacional, v. 21, n. 2, jul./dez. 
2008, p. 183. 
46 Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with 
Regard to Human Rights, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003). Disponível em: < 
http://www1.umn.edu/humanrts/links/norms-Aug2003.html>. Acesso em 15 de fevereiro de 2015. 
Tradução da relatora. 
47 Depoimento de Marlon Alberto Weichert na 114ª Audiência da Comissão da Verdade do Estado de 
São Paulo, 15 de março de 2014. 
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cumplicidade em violações a direitos humanos, há três critérios a serem observados: 

causalidade, conhecimento e proximidade da empresa aos agentes da repressão48. 

No critério da causalidade, nota-se que é preciso verificar se a atuação da 

empresa, verificando se ela contribui para a prática de violações a direitos humanos 

ou em qual grau tornou a violação possível. Se for constatado que a empresa 

contribuiu, é possível a sua responsabilização como cúmplice em violações aos 

direitos humanos.  

No caso da Oban e sua lógica continuada e aperfeiçoada no DOI-CODI, há 

denúncias apontando que várias empresas forneciam carros para auxílio no 

sequestro ou prisão de pessoas que atuavam contra a Ditadura. Há também 

revelações de fornecimento de outros materiais como marmitex entregues pela 

Supergel ou mesmo o fornecimento de abafadores de ruído para os instrutores de 

tiro e a montagem e aparelhamento dos estandes de tiros pela General Motors.  

As retaliações aos trabalhadores deram origem ao que fora denominado de 

“listas negras” as quais continha diversos nomes de pessoas por qualquer motivo 

poderiam ser apontadas como “subversivas” ou “terroristas”.  Empresas forneciam 

aos órgãos de repressão os nomes e as próprias demitiam seus empregados que 

fossem contrários ao regime militar. A questão das “listas negras” foi denunciada na 

114ª audiência da Comissão da Verdade “Rubens Paiva” no depoimento do 

sindicalista Américo Gomes. Ele afirmou que a empresa COFAP mandava dados 

dos funcionários diretamente ao SNI, que a Volkswagen entregava listas dos 

funcionários diretamente ao DOPS49.  

Há ainda a denúncia da prática de tortura dentro de empresas, como no caso 

de Lúcio Antonio Belentani, militante do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Ele 

prestou depoimento na Comissão Municipal da Verdade Vladimir Herzog, afirmando 

que em 1972 foi preso dentro da Volkswagen. Na ocasião, enquanto estava 

trabalhando e foi surpreendido por dois indivíduos armados com metralhadoras, 

apontaram para suas costas, enquanto o algemaram e conduziram para a sala de 

segurança da empresa, tendo começado a apanhar na própria sede da empresa. 

Em seguida, foi conduzido ao DOPS/SP, local onde foi torturado durante pelo menos  

                                                 
48 WEICHERT, Marlon Alberto. O financiamento de atos de violação de direitos humanos por 
empresas durante a ditadura brasileira. Acervo: Revista do Arquivo Nacional, v. 21, n. 2, jul./dez. 
2008, p.185-187. 
49 Depoimento de Américo Gomes na 114ª Audiência da Comissão da Verdade do Estado de São 
Paulo, 15 de março de 2014. A questão da repressão ao movimento operário é abordada de forma 
mais profunda em capítulo próprio desse relatório.  
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45 dias, sendo que após quatro meses no DOPS foi transferido para a Oban50. Essa 

prática de tortura dentro de uma fábrica demonstra o quão próximo as empresas 

estavam dos órgãos de repressão, já que permitiam até a utilização de seus 

espaços para que isso ocorresse.  

Já o critério do conhecimento indica que vale verificar se a empresa possui 

conhecimento ou tinha como saber sobre as violações aos direitos humanos 

praticadas. Se ela assumiu o risco de estar contribuindo com essas violações sua 

responsabilidade pode ser caracterizada.  

Em audiência pública, realizada pela Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo “Rubens Paiva” no dia 18 de fevereiro de 2013, foi demonstrada que a 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) também possuía 

envolvimento com os centros da repressão. Em estudo apresentado pelo jornalista 

Ivan Seixas, foi encontrada nos livros de registro de entrada e saída do DOPS/SP 

(com cópias arquivadas atualmente no Arquivo Público do Estado de São Paulo) a 

assinatura de Geraldo Resende (ou Rezende) de Mattos, identificado como 

representante da FIESP51. Na audiência foi demonstrado que suas visitas 

geralmente ocorriam ao final do expediente, sendo que muitas vezes não consta 

horário de saída: ele entrava às 8 ou 9 da noite e às vezes só há registro de saída 

no dia posterior. Há ainda no mesmo livro também assinaturas de Cláudio Lunarte 

da Chrysler52.  

Outro nome que surge nesses livros é o de Claris Halliwell, cônsul dos 

Estados Unidos no período de 1970-1974: ele sempre ingressa no prédio do DOPS 

em horários em que se sabe que havia tortura, sendo frequentes suas idas ao local. 

Ele teria estado no prédio do DOPS no dia da prisão de Devanir José de Carvalho 

(05/04/1971) do Movimento Revolucionário Tiradentes (MRT), sendo importante 

                                                 
50 Depoimento de Lúcio Antonio Belentani à Comissão Municipal da Verdade Vladimir Herzog (São 
Paulo). In: Comissão Municipal da Verdade Vladimir Herzog: relatório final, maio a dezembro de 
2012. Câmara Municipal de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2013, p. 
48-51. O relato da prática de tortura dentro da Volks contra Lúcio Belentani foi relatado também por 
Américo Gomes, na 114ª Audiência da CEV “Rubens Paiva” realizada no dia 15/03/2014.   
51 A FIESP emitiu uma nota a CEV “Rubens Paiva” que foi lida na audiência na qual constava: “Nota a 
imprensa. De Victor Nuse para Ivan Seixas, para a Comissão Estadual da Verdade. A Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo esclarece que o nome de Geraldo Resende de Matos não consta 
nos registros como membro da diretoria ou funcionário da entidade. É importante lembrar que a 
atuação da FIESP tem se pautado pela defesa da democracia e do Estado de Direito e pelo 
desenvolvimento do Brasil. eventos do passado que contrariem esses princípios podem e devem ser 
aprovados. São Paulo, 08/02/2013, FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo”.  
52 Depoimento do jornalista Ivan Seixas na audiência da CEV “Rubens Paiva” de 18 de fevereiro de 
2013. 
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lembrar que Devanir foi barbaramente torturado no local, tendo falecido em 

decorrência das torturas sofridas. A entrada do cônsul americano ocorre às 

12h40min, não havendo horário de saída registrado. No mesmo horário entram no 

prédio também o capitão Ênio Pimentel e outros funcionários do DOI-Codi, 

possivelmente para participarem da sessão de tortura de Devanir53.  

Diversos questionamentos foram levantados pela Comissão da Verdade 

“Rubens Paiva” no que diz respeito à presença de um representante da FIESP ou 

qualquer outro E empresário. O livro também apontou a presença de um cônsul dos 

EUA. Os fatos apurados demonstram que todos sabiam que nos órgãos de 

repressão a prática de tortura era rotineira, o que torna difícil negar a participação 

nas graves violações dos direitos humanos orquestradas pelo Estado brasileiro. Não 

há dúvidas de que empresários que colaboravam financeiramente sabiam o uso que 

era dado ao dinheiro.  

O terceiro critério avaliado é quanto a proximidade da empresa aos agentes 

da repressão, qual era a influência da empresa sobre estes, sendo que, quanto 

maior proximidade, maior responsabilidade é possível de ser caracterizada. 

Algo que comprova a proximidade entre empresas e a ditadura é o grande 

número de empresários condecorados com a Medalha do Pacificador, comenda que 

após o ano de 1955 passou a ser oferecida a militares e civis que tivessem prestado 

um serviço ao Exército. Como foi apontado pela pesquisadora Maria Carolina 

Bissoto, no ano de 1973, dois empresários foram agraciados com a medalha pelos 

serviços prestados à Nação: Geraldo Alonso (presidente da Northon Publicidade) e 

José Papa Junior (presidente da Federação do Comércio de São Paulo) 54. Nos 

fatos que correspondem ao que foi apurado sobre a confecção do esquema da 

repressão no Brasil, foi plenamente possível caracterizar a cumplicidade por parte 

de empresários quanto às violações aos direitos humanos ocorridas durante a 

ditadura militar.  

O tema da cumplicidade empresarial foi amplamente discutido na Argentina e 

uma extensa apuração está contida no livro “Cuentas pendientes: Los cómplices 

económicos de la ditadura” do jornalista  Horacio Verbitsky, o qual foi apresentado 

na 97ª audiência pública da Comissão da Verdade “Rubens Paiva”.  

                                                 
53  Idem. 
54 BISSOTO, Maria Carolina. A cumplicidade em violações aos direitos humanos por parte de 
empresários durante a ditadura civil-militar brasileira, p. 599. In: MEYER, Emílio Peluso Neder; 
CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. (Org.). Obra citada.  

Relatório - Tomo I - Parte I - O Financiamento da Repressão

www.verdadeaberta.org



 20

Na ocasião, Verbitsky relatou as diversas ditaduras que a Argentina viveu no 

século XX, sendo que a última ditadura, instaurada em 1976, foi a mais sangrenta de 

todas. Essa última ditadura militar na Argentina provocou uma quantidade de mortos 

e desaparecidos muito grande. Não há uma mensuração exata, mas há um número 

fornecido pelas organizações de direitos humanos que calculou que pode ser entre 

20 mil ou 30 mil a quantidade de mortos desaparecidos no país. Horácio disse que 

atualmente a direita argentina faz um debate afirmando que o número não seria de 

trinta mil, mas dez mil, como se essa redução fosse capaz de reduzir o impacto e a 

crueldade na qual se configurou a ditadura. Foi destacado também um efeito 

devastador na economia e na sociedade argentina, Horácio afirmou que a Argentina 

havia atingido na metade do século XX um status de economia mais desenvolvida e 

consolidado uma sociedade mais integrada, e que a ditadura diluiu essa condição. 

Na descrição do jornalista argentino, foi destacado também que em 1983 o primeiro 

presidente pós-período ditatorial, Raúl Alfonsín, impulsionou a criação da criou a 

Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas (Conadep), que foi a 

primeira Comissão da Verdade moderna no mundo, e também proporcionou um 

julgamento aos membros da primeira Junta Militar (nove chefes da ditadura). O 

presidente Alfonsín tinha a intenção de evitar que os militares interviessem 

novamente na política, colocando-os na defensiva, mantendo-os ocupados 

defendendo-se dos crimes e não opinando sobre a economia, os costumes como 

havia ocorrido nos anos anteriores. E nesse sentido o presidente Alfonsín teve êxito, 

porque apesar de não ter podido terminar o seu mandato presidencial, tendo que 

renunciar em meio de uma situação de hiperinflação e saques, não foi tirado do 

poder por um golpe militar e as tentativas golpistas que ocorreram contra ele 

fracassaram. No dia do início dos julgamentos, Alfonsín se reuniu com empresários 

que tinham sido beneficiados pela política econômica ditatorial, que lhe pedem a 

mudança da política econômica e se comprometem com valores democráticos.  

No julgamento das Juntas Militares se falou muito da prisão de empresários, 

que foram torturados e obrigados a entregar as suas empresas, e também do 

desaparecimento de dirigentes trabalhistas, sindicalistas que foram torturados e 

assassinados, mas os que foram condenados por esses crimes foram unicamente 

os ditadores (os membros da primeira e segunda Junta Militar, sendo, inclusive, 

absolvidos os membros da terceira Junta Militar). O presidente Alfonsín desejava 

que fosse algo rápido, que durasse uns dois ou três meses e o país voltasse à 
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normalidade. Durante a campanha eleitoral, Alfonsín declarou que a lei de 

autoanistia, promulgada durante o último ano da ditadura, era imoral e que não era 

possível o governo se autoanistiar dos crimes, sendo que durante o seu mandato 

presidencial a lei foi declarada inválida, o que permitiu o julgamento.  

Em seguida, Horacio relatou como era complicada a denúncia das violações 

aos direitos humanos durante a ditadura militar. A visita da Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos em 1979 também foi um marco fundamental, porque pela 

primeira vez ficou estabelecida a magnitude, a gravidade, as violações aos direitos 

humanos cometidos pela ditadura. Essa Comissão chegou por pressão dos 

organismos de direitos humanos, além disso, os organismos de direitos humanos 

foram os que disseram aos comissionados aonde eles teriam que ir, o que teriam 

que ver, quem deveriam entrevistar, a documentação já acumulada nos três anos 

anteriores que foi, de certo modo, o suporte para essa informe da Comissão 

Interamericana que foi publicado em 1980 e que, de alguma forma, foi uma forma de 

tapa na Argentina55. Todo o trabalho que os organismos de direitos humanos fizeram 

durante o período da ditadura militar serviu para a comissão investigadora da 

Comissão da Verdade (CONADEP) e para o julgamento de 1985 foi fundamental. E 

esse trabalho foi fundamental também quando em 1987, Alfonsín decidiu encerrar os 

julgamentos e promulgou a Lei de Obediência Devida. Essa lei deveria liberar a 

todos os militares que não eram de alto escalão. Quando a pressão militar para que 

parassem os julgamentos aumentou, foi fundamental a resistência dos organismos 

de direitos humanos. A pressão social foi também sobre os juízes. Alfonsín exigia 

que os julgamentos terminassem com um ponto final, que fosse a condenação. Os 

juízes expuseram que aqueles que tinham cometidos delitos atrozes também 

deveriam ser condenados.  

A lei de obediência devida previa que somente iam ser responsáveis aqueles 

que tinham dado as ordens e previa que aqueles que na execução das ordens 

tivessem se excedido teriam praticado atos atrozes e aberrantes. E com a pressão 

sobre os juízes, eles deram uma interpretação à lei e começaram a formular 

denúncias sobre aqueles que não eram de alto escalão e assim se foi ampliando 

gradualmente o universo alcançado pelos julgamentos.  

                                                 
55 A visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos à Argentina no ano de 1979 é discutida 
mais amplamente no capítulo “A Sentença da Corte Interamericana” desse relatório.  
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Em 1989 quando Menem [Carlos Saúl Menem] assumiu a presidência decide 

terminar com os julgamentos, e decreta uma lei de indulto a uma série de pessoas. 

Menem aprofunda a política econômica neoliberalista, que havia sido utilizada 

durante a ditadura.  

Verbitsky mencionou ainda as reparações de ordem simbólica feitas pelo 

governo de Néstor Kirchner, como a retirada dos quadros dos “presidentes” militares 

do hall do Colégio Militar, ou a alteração de nomes de escolas que homenageavam 

figuras da ditadura. 

Verbitsky relatou vários passos no caminho da construção da Justiça que a 

Argentina foi dando ao longo do tempo, como a discussão sobre os voos da morte, o 

esclarecimento dos fatos (mesmo que não fosse possível a punição dos 

responsáveis devido às leis de impunidade que ainda permaneciam vigentes).  

Em 1992 a Comissão Interamericana de Direitos Humanos publicou dois 

informes, um sobre a Argentina e um sobre o Uruguai, no qual foi mencionado que 

as leis de impunidade eram incompatíveis com a Convenção Americana de Direitos 

Humanos e que o Estado tinha a obrigação de investigar, de punir e de reparar. É 

uma decisão precursora da que alguns anos depois seria dada ao Brasil, no caso da 

Guerrilha do Araguaia. Naquele momento, esse informe da Comissão teve uma 

importância, pois foi criado por Menem um programa de reparação, se decidiu fazer 

indenizações as vítimas, o que foi importante porque era uma forma de 

reconhecimento das violações por parte do Estado, e, além disso, contribuiu para 

reestabelecer a palavra dos organismos de direitos humanos e das vítimas.  

 A partir da confissão de um dos responsáveis pelos voos da morte os filhos 

dos desaparecidos começaram a se reunir na organização HIJOS, pois antes eles 

tinham certa vergonha do que lhes tinha acontecido e a partir dessa confissão se 

sentiram confiantes em denunciar o que tinha acontecido aos seus pais e reivindicar 

a luta política de seus pais.  

A partir de 1996 começaram a haver os julgamentos pela verdade, não foram 

muitos, mas foram fundamentais para que se fosse avançando. O Estado teria a 

obrigação de esclarecer os fatos, era um julgamento que funcionava dentro das 

normas penais, seguindo o ordenamento penal; entretanto, não era possível 

nenhuma condenação, visto que, de acordo com as leis de impunidade, ninguém 

pode ser condenado. A decisão tinha que ser o informe do que ocorreu com cada 

pessoa detido-desaparecida. Esses julgamentos foram se estendendo por todo o 
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país e chegou um momento em que havia julgamentos em todo país. Além disso, as 

denúncias que as vítimas das ditaduras, os seus familiares, os sobreviventes foram 

fazendo em diferentes lugares do mundo deram lugar a uma série de processos, 

como na França, pelo sequestro de monjas francesas; na Itália, pelo 

desaparecimento de um filho de italianos; um na Alemanha, por uma filha de um 

pastor alemão que havia sido assassinado; um nos EUA, pedindo reparação 

econômica contra um general que havia desaparecido com uma família; se foram 

criando todas essas condições. Em 1996, quando o golpe militar completou 20 anos, 

houve uma mobilização na Praça de Maio que reuniu por volta de 100 mil pessoas e 

que foi o que colocou em marcha o que se denominou de jurisdição universal na 

Espanha.   

Após o caso de Pinochet que causou uma grande discussão mundial, na 

Argentina a Justiça se movimentou, porque nem as leis de impunidade de Alfonsín, 

nem o decreto de Menem perdoaram dois tipos de crimes: o roubo dos filhos dos 

detido-desaparecidos e o saque de bens. Imediatamente, foram detidos Massera 

[Emilio Eduardo Massera] e Videla [Jorge Rafael Videla] após terem sido indultados, 

pelo roubo de bebês, filhos dos detido-desaparecidos. Nos anos seguintes seguiu-se 

avançando nas citações de militares que tinham participado desses delitos, gerando 

mais ou menos uns cinquenta militares presos por esses delitos.  

Nos anos 2000 foi requerido pelo Centro de Estudos Legais e Sociais (CELS) 

que as leis de impunidade fossem declaradas nulas. Sendo que em março de 2003 

um juiz de primeira instância declarou nulas as Leis de Obediência Devida e de 

Ponto Final e se reabriram os julgamentos. Em 2003, quando Néstor Kirchner 

assumiu a presidência já havia cerca de cem militares presos em todo o país em 

razão das sentenças. A pressão que a Corte Suprema argentina declarasse nulas as 

leis de impunidade era muito forte, já havia tido decisões de primeira instância, da 

primeira Câmara, do Procurador geral, faltava a decisão da Corte Suprema. Na 

segunda semana de governo de Kirchner promove uma reforma na Corte Suprema, 

sendo que em 2005 ela ratifica a decisão de que as leis de impunidade são 

inconstitucionais e se colocam em movimento os julgamentos.  

Há atualmente 451 militares condenados, que estão cumprindo em sua 

grande maioria a sua condenação em cárceres comuns. Alguns cumprem prisão 

domiciliar, devido à idade avançada ou enfermidade. E há em torno de 40 ou 45 

absolvições, o que é algo complicado para as vítimas ou seus familiares, mas que 
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demonstra que os julgamentos são feitos dentro dos princípios do Direito e que 

ninguém é condenado se não houver provas que ele cometeu o crime.  

   Hoje é possível se avançar sobre os cúmplices econômicos porque em 

primeiro lugar ninguém tem medo que haja um novo golpe militar, as Forças 

Armadas estão devidamente integradas à democracia, subordinadas ao poder 

político. Em segundo lugar, o governo de Cristina Kirchner não permite que os 

militares intervenham em nenhum lugar que não seja estritamente militar e uma 

sociedade que legitima tudo isso. Isso permite que se possa processar um dono de 

uma fábrica, porque quando se foi efetuar a prisão de uma pessoa em sua casa se 

tinha a ficha dele na fábrica e a pergunta é quem entregou isso. O Exército colocou 

um destacamento dentro da fábrica, porque os sequestros se realizam em veículos 

fornecidos pelas empresas e que possuem, inclusive, estampado o timbre da 

empresa. Nesse contexto de um governo que reivindica a primazia da política, que 

reivindica a primazia dos interesses coletivos sobre os particulares, que questiona a 

cumplicidade, que questiona no presente a conduta corporativa das grandes 

empresas, que denuncia os grandes meios de comunicação por terem sido 

beneficiados, que legisla uma lei de serviço de comunicação social que impedirá o 

monopólio dos meios de comunicação... Nesse contexto se abre espaço para 

avançar sobre os cúmplices econômicos, primeiro para discutir o tema, pois um livro 

como esse não seria possível há dez anos. Há cumplicidade pessoal, há vários que 

estão sendo processados, mas ainda não ninguém preso.  

Os grandes empresários seguem tendo a riqueza e o poder, assim num 

governo posterior, que não fosse tão progressista em relação aos direitos humanos, 

esse tema poderia não avançar tanto.  

Verbitsky relatou que no livro Cuentas Pendientes são apresentados casos de 

empresários que foram presos, torturados nos centros clandestinos de detenção 

para que entregassem as suas empresas a empresas maiores, o que serviu para 

que essas concentrassem o poder econômico utilizando o poder punitivo do Estado.  

Um dos capítulos discute o que caracteriza a cumplicidade em violações aos 

direitos humanos, que ocorreria quando uma empresa contribui para a prática, para 

facilitar ou para tornar mais grave a violação de direitos humanos.  

A Corte Suprema argentina já definiu que os crimes contra a humanidade são 

imprescritíveis e impassíveis de anistia. Mas não se pode fazer um julgamento penal 

contra uma empresa, contra uma empresa se faz um julgamento civil e, em matéria 
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civil, o tema está muito menos avançado, mas já há uma decisão que também em 

matéria civil não prescrevem esses delitos, mas ainda não se teve uma revalidação 

por parte da Corte Suprema.  Ainda há essa discussão.  

Segundo Verbitsky em todos os países da América Latina durante os 

governos militares houve um processo de concentração do poder econômico, as 

empresas se concentraram e destruíram as competidoras. Isso ocorreu na 

Argentina, no Chile, no Brasil, por todos os lados houve o mesmo fenômeno. Isso no 

Brasil teve uma face maior devido ao grande peso que tinha a economia brasileira, 

as grandes empresas ganharam um grande poder durante a ditadura, como a 

Camargo Corrêa, Odebrecht, etc. Há casos de bancos que financiaram a ditadura, 

porque se entende que sem esse financiamento a ditadura não poderia ter se 

consolidado e praticado as violações de direitos humanos que praticou.  

Ele esclareceu que o livro se chama Cuentas Pendientes (Contas Pendentes) 

porque se está pendente a reparação do dano que se causou, que pode ser um 

julgamento penal, pode ser uma reparação a uma vítima, mas também tem que ser 

uma reparação ao interesse coletivo afetado por determinada forma de 

funcionamento da economia.  

Verbitsky afirmou que a possibilidade da condenação criminal aos cúmplices 

da ditadura existe porque a Corte Suprema já decidiu que esses crimes não podem 

ser prescritos, nem anistiados e isso independente de quem o tenha cometido seja 

civil ou militar ou eclesiástico, mas tem as regras de processo penal, tem que provar 

a participação no crime. No caso Ledesma, o seu principal acionista está sendo 

processado, não está preso em virtude de sua idade avançada e seguramente 

devido alguma influência que tem para que reconheçam a sua idade avançada, pois 

a tem, mas não é algo de reconhecimento automático e pode ser condenado como 

coautor dos crimes contra as pessoas que foram presas com a utilização de veículos 

da empresa e que foram torturadas e desaparecidas.  

Existe outro lado nesses julgamentos que é a ideia de implantação de 

reparações simbólicas. Há a proposta de fazer uma comissão da verdade específica 

para esses crimes, que possa sistematizar toda a informação que está dispersa 

sobre esses casos, que há muita informação produzida por organizações privadas 

como o CELS, por jornalistas e também pelo poder do Estado, por exemplo, quando 

terminou a ditadura uma comissão parlamentar do Congresso sobre a privatização 

de uma empresa, sobre a indenização indevida a uma empresa ao qual o Estado 
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pagou muito e não devia pagar nada porque essa devia ao Estado, essa Comissão 

gerou um documento jurídico e levantou uma série de informações. 

A Comissão Nacional de Valores também reuniu uma grande documentação 

sobre a participação de empresas nas violações aos direitos humanos, bem como 

nos julgamentos também há informações sobre isso. Devido a esses fatos que se 

propõe uma comissão da verdade específica sobre o tema.  

Há também outras medidas de reparação simbólica. Por exemplo, foi 

conseguido que se colocassem placas em locais indicando que ali funcionou um 

centro clandestino de repressão, há o desejo de se fazer o mesmo em empresas, o 

que tem um valor simbólico enorme e não custa nada. Basta imaginar a colocação 

de uma placa como essas na FIESP. São medidas que têm um valor social enorme 

para o enfrentamento desse tema.  

 

Conclusão 

 

Este capítulo procurou demonstrar a participação de empresas no golpe 

militar e durante o período da ditadura militar para o aparelhamento de órgãos 

repressivos. Essa colaboração no sistema repressivo se deu de várias formas: com 

o empréstimo de carros para que as prisões de militantes políticos fossem 

efetuadas, contribuindo com dinheiro, fornecendo equipamentos militares, 

alimentação, cigarros, entre outras formas. As empresas durante a ditadura militar 

tiveram um grande econômico e contribuíram para a prática de violações aos direitos 

humanos, podendo ser caracterizado como cúmplices em violações aos direitos 

humanos de acordo com as leis internacionais. 

 

Recomendações: 

 

1. Que sejam nomeados todas as empresas e empresários que contribuíram com a 

ditadura, e seja dado conhecimento a sociedade do tipo de envolvimento que eles 

tiveram; 

2. Que as empresas que contribuíram com a prática de violações aos direitos 

humanos sejam responsabilizadas como cúmplices de acordo com as leis 

internacionais; 
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3. Que seja alterada a previsão legal que somente permite a responsabilização 

penal de empresas em casos de crimes contra o meio ambiente, permitindo que em 

outras violações aos direitos humanos esse tipo de responsabilização seja possível; 

4. Que as empresas que forneciam “listas negras” aos órgãos de repressão com 

nomes de funcionários envolvidos em atividades contrárias ao regime militar sejam 

nomeadas e divulgadas para a sociedade e que todas prestem esclarecimentos e 

promovam reparação; 

5. Que todas as empresas que tenham contribuído de qualquer forma para que a 

prática de violações aos direitos humanos ocorresse durante o período de ditadura 

militar promovam como forma de reparação simbólica, a colocação de uma placa em 

frente à empresa esclarecendo essa participação; 

6. Que sejam abertos todos os arquivos que existirem sobre a formação da 

Operação Bandeirante (Oban), sendo nomeados os seus financiadores.  
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ANEXO 

 

Anexo 1 - Exemplar do Jornal Venceremos. “E a Supergel entra em fria”. Número 5 – 

setembro/outubro/novembro de 1971, p. 2. Documento 5475 do Inventário de 

Anexos do Brasil: Nunca Mais. Arquivo Edgar Leuenroth (AEL), UNICAMP. 
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