
 

 

 

 

 
 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

COMISSÃO DA MEMÓRIA E DA VERDADE 

 

Secretaria Geral das Comissões - SEPN 516, Bloco "B", Lote 07, 3° andar - Tel: (61) 3035.7244/7245 - sgc@oabdf.com 

  

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DA 

MEMÓRIA E DA VERDADE, REALIZADA NO DIA 03/02/2020, ÀS 

19H.    

 

Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e 

vinte, às 19:00 horas, no Plenário da Secretaria 

Geral das Comissões, situado no terceiro andar do 

edifício-sede da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – 

SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, sito à SEPN 516 Norte 

Bloco B lote 07 – Brasília/DF, conferido quórum, 

conforme lista de presença assinada, a diretoria da 

comissão deu início aos trabalhos lendo e aprovando a 

ata da última reunião ordinária e passando o único 

ponto de pauta, tendo em vista a visita do Presidente 

da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho 

Federal da OAB, Hélio Leitão.  

              

 

Abriu a reunião o Presidente. Prosseguindo, composto 

o quórum regimental. 

 

Diálogos com o Conselho Federal, apresentação dos 

trabalhos e planejamento estratégico da CMVOABDF ao 

Dr. Hélio Leitão, presidente da comissão nacional de 

direitos humanos do Conselho Federal. Maria Victoria 
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situa a importância do tema para conjuntura nacional, 

merecedor de destaque e relação mais azeitada com o 

Conselho Federal. Esse é um ano de Conferência 

Nacional da OAB. Passamos para apresentação dos 

membros da comissão nacional. Dr. Hélio agradece o 

convite, mencionando que assumiu a CNDH num primeiro 

momento na vice-presidência, coordenando o GT sistema 

penitenciário, foi secretário de segurança e sistema 

prisional do estado do Ceará. Passando a assumir a 

presidência em meados do ano passado. Tem visitado as 

comissões de direitos humanos nos estados, e a pauta 

da memória e da verdade, apesar de interessá-lo, não 

há uma organicidade ou estratégia no âmbito do 

Conselho Federal. Citou alguns feitos da CNDH em 

Memória e Verdade, como o caso do descarte dos 

arquivos do Ministério das Mulheres, Família e 

Direitos Humanos, descarte de documentações, uma 

tonelada de memória teria sido descartada se não 

fosse a atuação da CNDH. A OABSP dará tratamento a 

todo esse material. Estão também com um requerimento 

elaborado para apresentar, que poderia ser assinado 

juntamente com a CMVOABDF, em que o Conselho Federal 

concite as seccionais a que se disponham a ser 

receptores dos requerimentos de anistia para 

concentrar no Conselho Federal. Também destacou a 

denúncia que fizeram junto com o Instituto Vladmir 
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Herzog em Genebra, no âmbito do Conselho de Direitos 

Humanos das Nações Unidas. Lembrando que o CFOAB tem 

status consultivo junto ao ECOSOC, um espaço que deve 

ser ocupado. CMV sugere que a CNDH, por meio da 

OABSP, inicie por esse trabalho da documentação um 

trabalho com mais organicidade. Essa é a nossa 

primeira reunião ordinária do ano, destaca a 

presidente, situando uma prática planejada para o 

ano, de convidar de dois em dois meses uma pessoa 

para uma conversa inspiradora. Dia 24 de março é o 

dia internacional da memoria e verdade, aponta a 

presidente, reforçando como encaminhamento a 

possibilidade de pensarmos juntos. Apresenta a ideia 

de convidar o professor Antony, esclarecendo, por ex. 

a diferença entre as ditaduras brasileira e 

argentina. Sugere que o Conselho Federal poderia ser 

um local de receber esse evento aqui em Brasília.  

 

Após, passou-se às comunicações, onde fora explanado 

o trabalho da Comissão até a presente data. Retornou-

se a palavra aos membros da Comissão, para que 

apresentassem sugestões.  

Após a apresentação da pauta da reunião e o debate 

com o dr. Hélio Leitão, foram feitos encaminhamentos, 

a saber: 
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1. Realizar um evento sobre Memória, 

Verdade e Justiça em parceria com o conselho 

Federal; 

2. Convocar reunião extraordinária 

para tratarmos as pautas recolocadas. 

 

Reunião encerrada às 21:00h. 

 

Maria Victoria 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 

 


