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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

Valores
Alteridade, Democracia, Dignidade, Igualdade, Justiça, Liberdade, Respeito
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Ações estratégicas para 2019
Eixo 1 – Estudo constitucional sobre reparação
Resultado
1. Reparações efetuadas pelo Governo
Federal analisadas, com propostas de
melhorias apresentadas
Possíveis parcerias:
 grupo de pesquisa Justiça de
Transição da UnB
 Comissão de Direitos Humanos
da OAB.

Ações

Indicador

1.1 Mapear espaços e elaborar
diagnóstico das alterações de orientação,
política e de gestão, da Comissão de
Anistia e CEMDP, com vistas a apontar
possíveis fragilidades e desrespeito ao
processo constitucional de reparação

Relatório
aprovado
pela Comissão.

1.2 Redigir recomendações de melhorias
e aperfeiçoamentos desses espaços.

Relatório da Comissão
entregue à Presidência
da OAB/DF.

Eixo 2: Estudo prerrogativas
Resultado
1. Identificar, junto com a Comissão de
Prerrogativas, resquícios autoritários em
violações de prerrogativas.
Possíveis parcerias:
 Comissão de prerrogativas
 Comissão do direito de defesa

Ações
1.1 Reunir com Comissão de Prerrogativa
para, entre outros, conhecer sobre
metodologia de recebimento de
denúncias.
1.2 Propor formas de identificação de
resquícios autoritários nas violações.
1.3 Propor encaminhamentos a partir do
diagnóstico do 1.2.

2. Levantamento de PLs (projeto de leis)
sobre mudanças legislativas: i) nas
excludentes de licitude do Código Penal
(projeto Moro); ii) na lei de abuso de
autoridade (PLS 85/2017); iii) no crime de
desacato (PL 602/2015-arquivado); iv) no
auto de resistência (Pl 4471/2012). vi) na
lei de drogas (PL 10549/2018), e
articulação com parlamentares.
* Comissão de Relações Governamentais
e Articulação Institucional

Indicador
Reunião realizada.
Metodologia aprovada
pela Comissão.
Proposta conjunta (CMV
e Comissão de
Prerrogativas)
encaminhada.

2.1 Reunir com Comissão de Relações
Governamentais
para
identificar
projetos de lei já mapeados.

Reunião realizada.

2.2 Mapear instituição de ensino para
realização do levantamento e realizar
parceria / identificar pesquisadores
interessados

Mapeamento sobre
parcerias realizado.
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Eixo 3: Estudos de casos
Resultado
1. Situação atual (estado da arte) da
Ponte Honestino Guimarães mapeada.

Ações
1.1 Levantar histórico da ponte
(originalmente
chamada
Ponte
Monumental, depois denominada Ponte
Pres. Costa e Silva, em seguida Ponte
Honestino Guimarães e, de novo, Ponte
Costa e Silva; Lei nº 5.523, de 26/8/2015,
declarada
inconstitucional
pelo
Cons.Esp.TJDFT
em
06/11/2018,
Acórdão 1135545))
1.2
Elaborar
encaminhamento

2. Diagnóstico sobre militarização de
escolas elaborado.

3. Grupo de trabalho de tratamento de
fotos da OAB/DF.

proposta

de

2.1 Levantar subsídios para casos
concretos, a exemplo da participação em
audiências públicas.
2.2 Apresentar relatório à Comissão,
para que a Comissão pode definir
posição sobre o tema.
2.3 Elaborar relatório com propostas de
encaminhamentos.
3.1. Elaborar minuta de constituição do
Grupo de Trabalho
3.2.
Estabelecer
contato
com
profissionais da história com expertise
em tratamento de documentos
(articulação institucional).
3.3 Participar das atividades do Grupo de
Trabalho.

Indicador

Relatório apresentado à
Comissão.

Proposta encaminhada
ao Presidente da
OAB/DF.
Subsídios coletados
(relatório elaborado).
Posição da Comissão
definida.
Proposta encaminhada.
Minuta encaminhada ao
Presidente.
Parcerias definidas.
Fotos organizadas para
os 60 anos da OAB/DF.

Eixo 4: Formação
Resultado
1. Projeto sobre formação em escolas de
ensino médio aprovado pela Comissão.
2. Projeto sobre curso para ESA
aprovado pela Comissão.

3. Inventário sobre os locais de memória
da cidade de Brasília elaborado.

Ações
1.1 Elaborar projeto de formação,
considerando atuação nas escolas de
ensino médio.
2.1 Elaborar projeto de formação para
ESA.
Atenção: considerar mapeamento de
acervo físico e digital da biblioteca.
3.1 Elaborar projeto para captação de
recursos.

Indicador
Projeto aprovado pela
Comissão
Projeto aprovado pela
Comissão
Projeto aprovado pela
Comissão
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AÇÃO INTERSETORIAL
Resultado

1. Audiência com parceiros sobre
atividades relativas ao direito à
memória e à verdade
2. Realização do Outubro da Memória e
da Verdade

Ações
1.1 Levantar e convidar parceiros,
1.2. Definir a programação e o conteúdo
do evento.
21 Definir o escopo do evento, incluindo
levantamento de parcerias e atividades.
Ideias iniciais: lançamento de livro;
exibição de documentário; grande
seminário.

Indicador
Audiência realizada

Evento realizado

Calendário de atividades











1 de abril - 2a RO – realizada
25 de abril – 1ª reunião extraordinária (homenagem à Dra. Herilda
06 de maio - 3a RO – realizada
20 de maio - 2a RE – realizada
03 de junho - 4a RO – realizada
05 de agosto - 5a RO – a realizar
02 de setembro - 6a RO – a realizar
07 de outubro - 7a RO – a realizar
04 de novembro - 8a RO – a realizar
02 de dezembro - 9a RO – a realizar

Eixos transversais




Articulação institucional
Comunicação
Aproximação com subseções
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