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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DA 

MEMÓRIA E DA VERDADE, REALIZADA NO DIA 06/05/2019, ÀS 

19H20.    

 

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e dezenove, 

às 19:20 horas, na sala Plenário do 3º andar, situada 

no edifício-sede da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – 

SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, sito à SEPN 516 Norte 

Bloco B lote 07 – Brasília/DF, a Comissão da Memória 

e da Verdade reuniu-se sob a presidência da Dra. 

Maria Victória Hernandez Lerner, Presidente da 

Comissão, com a presença dos demais membros da 

Diretoria.  

 

Abriu a reunião a Presidente, e foi realizada a 

aprovação da ata da 2ª Reunião Ordinária. Passou-se 

ao segundo ponto da pauta e procedeu-se à discussão 

do planejamento estratégico da Comissão. Após debates 

entre os membros, definiram-se os seguintes elementos 

de identidade da Comissão: Missão - promover a defesa 

do direito humano à memória e à verdade, 

correlacionando fatos passados com o contexto 

político e social atual, protagonizando iniciativas 

que contribuam para a promoção da justiça e o avanço 

democrático no Brasil; Visão - ser referência no tema 

do direito à memória e à verdade no Distrito Federal; 
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e valores – alteridade, democracia, dignidade, 

igualdade, justiça, liberdade e respeito. Os membros 

decidiram reunir-se extraordinariamente, em 20 de 

maio de 2019, para realizar a discussão sobre os 

resultados, as ações, os indicadores e os prazos. Os 

eixos foram distribuídos a relatores, que irão 

apresentar as propostas existentes até o momento. 

Essas propostas, consolidadas a partir das fichas 

enviadas pelos membros, serão o ponto inicial de 

discussão da próxima reunião. Essa ata foi lavrada e 

assinada pela Presidente da Comissão e por mim, 

Secretária-Geral.  

 

 

 

Maria Victória Hernandez Lerner 

Presidente da Comissão da Memória e da Verdade OAB/DF 

 

   

 

Juliana Gomes Miranda 

Secretária-Geral da Comissão da Memória e da Verdade 

OAB/DF 


