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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 

DA MEMÓRIA E DA VERDADE REALIZADA NO DIA 31/03/2020, 

ÀS 15h.    

 

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e 

vinte, às 15:07 horas, via a plataforma de 

videoconferências Zoom Meetings, 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 Mendonça, Ana Claudia Farranha, 

Paulo, Carlos, Natália, Enilde, Andreia. 

 

Abriu a reunião a Presidente, passou-se às 

comunicações, onde mencionou que a reunião ordinária 

estava agendada para o dia 06 de abril de 2020, e com 

a questão do isolamento social procuramos saber se a 

OAB iria disponibilizar alguma dessas ferramentas que 

temos visto atualmente para reuniões virtuais e eles 

contrataram o Zoom corporativo. É importante que nós 

aproveitemos esse momento para criar oportunidades de 

reflexão, nós estávamos com aquela ideia de chamar 

convidados e nos permite isso, e também flexibiliza a 

questão do horário. 
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Hoje também é um dia muito simbólico e já temos 

algumas manifestações nesse sentido, como a ordem do 

dia do exército e o presidente falando que hoje é o 

dia da liberdade. Também tem um artigo do Paulo 

Vannuchi falando da relação do corona vírus com a 

democracia, como esses sistemas se relacionam. 

 

Como sugestão de pauta, a diretoria apresenta os 

seguintes pontos: 

I. Manifestação da Comissão, que 

enviaremos para o presidente subscrever sobre o 

dia 31 de março, rememorando o dia do golpe; 

II. Organização das próximas reuniões 

com a presença de convidados/as. 

 

Apresentada a pauta da reunião, iniciaram as 

discussões, a saber: 

 

Para o dia 24/04, nós havíamos sugerido à comunicação 

de pautar um artigo fazendo a conexão entre a questão 

da pandemia e o Dia Internacional da Verdade, 

sobretudo em razão de fake news e esse processo que 

estamos vivenciando de questionamento da ciência. E 

como a OAB e o presidente têm atuado muito em várias 

frentes, uma atuação muito forte pró advogado e 

também na questão do sistema prisional, infelizmente 
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nós não conseguimos publicar o artigo para o dia 

Internacional da Verdade. Esse suposto artigo do dia 

Internacional da Verdade vale também para hoje, os 

temos são parecidos. Maria Victória encaminhou por 

WhatsApp os pontos elaborados e também aberto a 

sugestões para fazermos uma nota fazendo referência 

ao dia de hoje, 31 de abril, e já enviamos ao 

presidente Délio para saber se ele subscreve ou se 

ele apenas recebe e a nós publicamos. Um outro tema é 

a organização das nossas próximas reuniões, e quem 

podemos chamar, tínhamos comentado sobre a Soraia da 

Comissão de Direitos Humanos, o próprio Délio sugeriu 

o Felipe Santa Cruz, e podemos fazer essas sugestões 

pessoas para participarem e fazermos essas reflexões. 

Importante pensarmos nossa agenda breve futura. 

Paulo fala dos eventos de 60 anos da OAB e da UnB 

serão adiadas, e quando tivermos uma oportunidade de 

sentarmos com um quadro melhor de perspectiva de data 

nós retomamos. Sobre os pontos da nota fizeram uma 

boa conexão com a questão da memória e ditadura, e 

atualmente esse arreganho autoritário, com a 

necessidade da verdade e falarmos sobre as fake news. 

Com relação à organização das nossas reuniões, é a 

primeira vez que participo desse tipo de evento 

virtual, e me parece que é algo tranquilo, acho 

possível irmos tocando as reuniões dessa forma. 
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Sônia provoca sobre cuidarmos mais das questões 

emergenciais, lembrando a tentativa do governo de 

suspensão da LAI, aproveitando momentos como esse 

para uma retomada de atos autoritários. Também 

sugeriu outras formas de abordarmos o tema da memória 

e da verdade com lives, vídeos curtos, alguma obra ou 

texto, para mobilizar o grupo de alguma maneira, esse 

material também poderá servir de alguma maneira para 

divulgação das ações da nossa comissão para os 60 

anos de Brasília. Sou a favor do edital para os 

estudantes fazerem os verbetes dos ex-presidentes e 

acho que seria interessante fazermos mais uma reunião 

daqui uns 15 dias, se todos/as concordarem. 

Ana Claudia fala sobre sua posição sobre a 

virtualização da vida e acha interessante fazer um 

gancho de como memória e a verdade precisam se 

reafirmar, e os desafios desse tema. Ao mesmo tempo 

que a verdade/informação vai e volta para agenda, ela 

precisa ficar na agenda, e esse talvez seja o grande 

tema do futuro sob todos os aspectos, não só na 

perspectiva da reparação, no passado, como também 

para o futuro, no acesso à nossas informações, é 

importante apontar como esse tema é uma salvaguarda 

para momentos como esse que vivemos. A verdade e a 

informação, que perpassam maior transparência 

pública, devem ser reafirmados no dia de hoje. E 
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sobre as próximas reuniões estou disponível, espero 

contribuir apesar de dificuldade de acesso. Outra 

coisa que tínhamos falado é sobre as mídias sociais 

da nossa Comissão, escolher uma das mídias para 

usarmos, pensando que uma das disputas colocada na 

pandemia é a disputa pela informação, pela verdade, 

pela transparência. 

Alisson agradece a oportunidade e reforça a 

importância de usar as mídias sociais, inclusive o 

YouTube, para filmarmos reuniões, palestras, para 

fazermos a memória da nossa comissão. Ele tem feito 

alguns vídeos e percebeu que com vídeos de no máximo 

3 minutos é possível alcançar pessoas que a gente nem 

imagina. Acha que poderíamos tratar sobre a LAI, 

sobre o direito ao esquecimento, por exemplo, fazer 

pequenos vídeos sobre isso. 

Natália elogia a nota da comissão, que se conseguir 

relacionar com as perspectivas sugeridas pela 

professora Ana Claudia ficará muito interessante, uma 

excelente ideia. Há tempos pensava em propor ao grupo 

a participação do professor Marcos Napolitano da USP, 

um professor que pesquisa dentro da história, e a 

distância ficava inviável, um dos livros dele 

“História do Regime Militar”, fala como a memória é 

difícil pois ela começou a ser forjada dentro do 

próprio regime ditatorial. Sobre a questão dos 
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vídeos, ficou pensando que poderíamos usar vídeos em 

formatos de desenho, editados de forma esteticamente 

interessante para explicar conceitos espinhosos, com 

vocabulário acessível e mais popular, e que também 

poderíamos usar para explicar os conceitos de 

memória, ditadura, etc. Nas nossas tentativas de 

publicização se dispôs a movimentar a página do 

Facebook nesse período em que estou tranquila. 

Maria Victória encaminha criarmos a página no 

Facebook hoje e inaugurá-la com a nota do dia 31, que 

é um dia memorável, pois estávamos esperando a 

criação de logo, mas podemos ir usando a da OAB 

enquanto a nossa não fica pronta. 

Paulo fala que a Vigília pela Democracia tem uma logo 

interessante, que pode ser usada. E em relação aos 

filmes curtos, achou a ideia ótima, podemos pensar, 

por exemplo, uma coluna com alguma regularidade, um 

“minuto da memória” com alguns conceitos e 

informações pertinentes. 

Ana Claudia elogia a ideia do Paulo e sugere que 

gravemos um pequeno depoimento com os convidados que 

participarem das nossas reuniões com temas que 

envolvem a memória, a verdade e a informação, e a 

relação com a democracia. Aproveitarmos os convidados 

e divulgarmos informações nessa perspectiva. 
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Enilde reforça a importância da publicização das 

nossas ações, dar visibilidade até para ser 

considerado como serviço público. Já que hoje vivemos 

uma confusão de informação, nós precisamos reforçar a 

necessidade da prestação de informação verídica. 

Andreia observa que como estamos em uma comissão da 

memória e da verdade se não seria o caso de fazermos 

alguns arquivos do fato atual que estamos vivendo 

para posteriormente lançarmos como um documentário ou 

algo do tipo, pensando a quantidade de fake news e 

informações falsas sendo difundidas. 

Maria Victória propõe que como uma contribuição da 

comissão da Memória e da Verdade nós podemos 

perguntar ao presidente Délio se todas as iniciativas 

da OAB, que são muitas, estão sendo arquivadas, se 

está sendo feita a memória, pois precisamos ter o 

registro para desta gestão. 

Laura comentou sobre o posicionamento do general 

Mourão nas mídias sociais falando que o 31 de março 

pertence à história, sendo importante reforçarmos na 

nossa nota que realmente é uma data que pertence à 

história, que deve ser lembrada para que nunca mais 

aconteça. E, caso façam um Twitter para comissão, se 

dispôs a alimentá-lo. 

Maria Victória informa que não precisamos passar 

conteúdo pela presidência para publicar na futura 
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página do Facebook. E sobre a sugestão de reunião em 

meados de abril, gostaria que pudéssemos ver uma data 

que a Soraia Mendes, presidente da Comissão de 

Direitos Humanos, estivesse com a gente para 

refletirmos temas afim. Irá formular um convite e a 

partir das datas que ela passar vamos combinando um 

dia para a comissão estar toda presente. 

Juliana pensou na possibilidade de oficiarmos a 

Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão na data 

de hoje, transmitindo nossa posição enquanto 

comissão, talvez se o Délio subscrever, pensando se a 

PFDC emita uma recomendação em relação ao 

pronunciamento do presidente. 

 

Informes 

 Os 60 anos estão suspensos, nós 

tínhamos duas iniciativas, uma que era o 

documentário que chegamos a receber propostas e 

estamos em um momento de suspensão para 

eventualmente lançar esse documentário em agosto. 

E a outra era divulgar um edital para bolsistas 

de comunicação ou história sobre os verbetes de 

biografia dos ex-presidentes da OAB e isso iria 

para o site da OAB, esse edital talvez a gente 

possa acelerar pois é possível fazer de forma 

remota. Vamos esperar essas duas semanas de 
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isolamento, uma pessoa da comunicação perguntou à 

presidente da comissão a situação desses projetos 

e estão suspensos até segunda ordem. 

 Alisson informa que conversou com 

Márcia Alencar, ela não está participando da 

reunião pois é grupo de risco e está em 

isolamento em local no qual não há conexão. 

 

Encaminhamentos: 

1. Agendar reunião entre os dias 

13/04 e 17/04; 

2. Terminar e enviar nota do dia 

31/03; 

3. Criar a página no Facebook e 

estreá-la com a nota do dia 31. 

 

Reunião encerrada às 16:00. 

 

 

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 


