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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DA 

MEMÓRIA E DA VERDADE, REALIZADA NO DIA 01/04/2019, ÀS 

19H30.   

Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e 

dezenove, às 19:30 horas, na sala 3 sul, situada no 

segundo 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 presidência 

da Dra. Maria Victória Hernandez Lerner, Presidente 

da Comissão, com a presença dos demais membros da 

Diretoria. 

Abriu a reunião a Presidente com a leitura da pauta 

da 2ª Reunião Ordinária. Em inversão de pauta, 

tratou-se primeiramente do segundo ponto, “O Estado 

democrático de Direito no Brasil e a incompatível 

celebração de um golpe de Estado violador de direitos 

humanos”, momento em que os membros discutiram e 

repudiaram posicionamentos institucionais do governo 

em defesa do golpe militar e a divulgação, por canal 

oficial de aplicativo eletrônico do governo, de vídeo 

enaltecendo o golpe de 1964. Debateu-se sobre a 

origem do vídeo e sobre a sua autoria, ressaltando-se 

a seriedade de haver sido mantido o anonimato quanto 
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à sua autoria. Relatou-se que o vídeo em questão foi 

enviado, por email, a diversos jovens, não se sabendo 

qual a origem do remetente e tampouco como os 

endereços de email desses jovens foram identificados. 

Levantou-se a preocupação de assegurar a 

institucionalidade da posição de crítica ao governo, 

com a necessidade de fortalecer o debate a partir de 

embasamentos fidedignos de historiadores. Foi 

apresentado relato do evento, suprapartidário, que 

ocorreu no dia 31 de março, na altura da 108 norte, 

contrário à ditadura. Como encaminhamento, um dos 

membros comprometeu-se a minutar nota, 

contextualizada pelos acontecimentos mais recentes, 

com o seguinte conteúdo: a) apoiar iniciativas que 

foram adotadas pelo Conselho Federal da OAB e pelo 

Presidente da OAB/DF até o momento; b) repudiar a 

fala do Presidente sobre o golpe de 1964; c) requerer 

informações sobre o vídeo divulgado. Passou-se ao 

segundo ponto da pauta e procedeu-se à leitura da ata 

da 1ª Reunião Ordinária da Comissão. Após a 

realização de ajustes, a ata foi aprovada. Em 

seguida, foi apresentado o detalhamento dos Eixos de 

trabalho, cuja discussão será aprofundada na próxima 

reunião ordinária, que tratará do planejamento 

estratégico. Nessa ocasião, também será discutida a 

formação das subcomissões. O ponto de pauta seguinte 
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tratou da proposta de planejamento estratégico, que 

foi aprovada pelos membros. Decidiu-se, como 

encaminhamento, que será enviado formulário aos 

membros até o dia 03 de abril de 2019. Nessa ocasião, 

será indicada a data em que o formulário deverá ser 

devolvido preenchido. Passou-se, em seguida, à 

apresentação da proposta do calendário de eventos. 

Avaliou-se a eventual conveniência de união de 

esforços com outras comissões para a realização de 

alguns desses eventos; ressaltou-se, no entanto, o 

protagonismo desta Comissão no evento de outubro, mês 

em que a OAB foi invadida durante o regime 

ditatorial. Calendário final e atribuições do 

Subcomitê de Eventos deverão ser definidos durante a 

reunião de planejamento. Por fim, foram apresentados 

informes gerais, com destaque para os seguintes: a) 

audiência pública, no dia 03 de abril de 2019, às 9h, 

na Câmara dos Deputados, sobre a Comissão de Anistia; 

b) Dia 09 de abril de 2019 – evento relacionado aos 

55 anos de invasão da Universidade de Brasília. 

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
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Juliana Gomes Miranda
Secretária-Geral da Comissão da Memória e da Verdade 

OAB/DF


