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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 

DA MEMÓRIA E DA VERDADE, REALIZADA NO DIA 11/03/2020, 

ÀS 19H.    

Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte, às 

18:50 horas, no Plenário da ESA do 2º 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, a Comissão da Memória 

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

Maria Victoria Hernandez Lerner, Presidente da 

Comissão e Dra. Sônia Costa, vice-presidente da 

comissão. Presentes: Maria Victoria, Juliana Miranda, 

Sônia Costa, Laura Mendonca e Paulo Parucker. 

Como sugestão de pauta, a diretoria apresenta os 

seguintes pontos: 

I. Informes. 

II. Organização compartilhada das 

reuniões ordinárias de 2020. 

III. Informe OAB/DF 60 anos. 

IV. Iniciativa 24 de março.  

V. Articulações e parcerias (agendas 

em março). 

VI. Conferência OAB Distrital. 

Apresentada a pauta da reunião, iniciaram as 

discussões, a saber: 

1. Organização compartilhada das 

reuniões ordinárias de 2020 
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Compartilhar com o grupo e articular de acordo 

com temas de interesse. Iremos fazer uma 

planilha, enviar via whatsapp e atribuir 

responsabilidades. Fica em aberto para a pauta de 

abril. 

2. OAB DF 60 anos, a Comissão da 

Memória e da Verdade foi provocada e demandada a 

participar junto à Comissão de Cultura da 

exibição de um documentário, sendo uma entrevista 

dos ex-presidentes vivos e personalidades 

relevantes para a história da OABDF. Nossa 

contribuição até o momento foi fazer e assinar o 

termo de referência já socializado com o grupo. 

Os/as interessados/as terão até o dia 18 de março 

para enviar suas propostas, é importante que 

façamos a divulgação. A comissão julgadora será 

composta por Maria Victoria, Veranne Cristina e 

outra. Caso o documentário fique pronto, será 

exibido no dia 26 de maio. 

3. A área de comunicação da OAB/DF 

demandou da Comissão biografias dos ex-

presidentes da OAB/DF para serem incluídas no 

site da OAB. São 20 ex-presidentes. A comissão 

sugeriu a publicação de um edital concedendo 4 

bolsas com duração de 30 dias para estudantes de 

área da história, direito, comunicação, 

sociologia e entre outros. O edital já foi 

minutado pela comissão e iremos co-assiná-lo, bem 

como cooperar na seleção dos bolsistas. 

4. A Comissão foi convidada para uma 

sessão solene em homenagem à Marielle na Câmara 

Federal no dia 19 de março às 9 horas da manhã, 

importante a presença dos membros. 

5. Conferência Distrital da OAB/DF a 

ser realizada nos dias 27 e 28 de maio, a 
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Comissão deve buscar a possibilidade de compor 

uma mesa tratando do tema de Memória e verdade. 

Andreia está coordenando. 

6. 24 – Dia Internacional do Direito 

à Verdade. Será feita uma exposição na Câmara dos 

Deputados, com duração de duas semanas, e ato 

solene a ser realizado no dia 24 de março, às 9 

horas da manhã, haverá espaço para pronúncia de 

parlamentares com a sugestão de abordar temas 

relacionados à Guerrilha do Araguaia e a questão 

indígena, algumas entidades estavam presentes. A 

presença do Felipe Santa Cruz foi solicitada para 

o ato, havendo a possibilidade de algum 

parlamentar ceder o espaço para ele possa 

contribuir. A Comissão aponta a possibilidade de, 

posteriormente, propor a utilização do material 

da exposição e exibição em outro espaço.  

Ainda sobre o dia 24, a Comissão considera 

elaborar um artigo, o qual o presidente Délio 

aceitou assinar, e a comunicação da OAB/DF 

acredita ser possível publicarmos em algum 

veículo de informação do Distrito Federal, como o 

Correio Brasiliense, por exemplo. Prazos: a 

comissão precisa enviar os principais pontos do 

artigo o quanto antes e o artigo completo até o 

dia 20 de março. 

Também é proposto um ato (cartazes, foto, etc) em 

algum local físico de importância para a memória 

no DF, como o setor militar urbano, PIC, setor 

policial sul e IPEA. Ou também aderirmos alguma 

atividade junto à alguma entidade. 

Outra sugestão é fazer um ato na Ponte Honestino 

Guimarães e solicitar reunião com o secretário de 

Direitos Humanos do Distrito Federal para tratar 
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a questão da nomenclatura da ponte, utilizando as 

recomendações da audiência pública. 

7. A Comissão está buscando 

consolidar e construir novas parcerias. Buscar 

articular e somar esforços com Universidades (UnB 

e IDP), CLDF, comissões da OAB/DF (Direitos 

Humanos e prerrogativas), GDF. Necessário e 

importante marcar conversa com Fábio Félix e 

Leandro Grass para trabalharmos juntos, pensando 

também em ato para o dia 31/03 ou 01/04. 

 

Informes 

Maria Victoria fez informe sobre Laura tomar 

posse como secretária geral adjunta. 

Paulo comunica a realização de mesa redonda sobre 

memória na ADUNB dia 17/03. 

Reunião encerrada às 19:50h. 

 

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 


