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Ata de Reunião 

28 de fevereiro de 2019 – 9h às 11hs 

Coordenadoria de promoção de direitos humanos – OAB/SP 

Coordenação: Gabriele Costa B. Garcia 

 
Gabriele iniciou a reunião se apresentando e pediu para cada um dos presentes se apresentar e 

falar um pouco de si, sua profissão e o que os motivou a fazer parte da comissão. 
 

Após as apresentações, Gabriele apresentou as sugestões de atividades a serem realizadas 

durante o ano e todos foram fazendo comentários e contribuições, dentre os quais, 

destacamos: 
 

▪ A formação deste grupo tem como objetivo, além de promover debates jurídicos a 

respeito da garantia e promoção de direitos humanos, ser um espaço de construção, de 

diálogo e de conexão de ideias; 
 

▪ Os presentes acordaram com uma atuação positiva, otimista, firme e combativa para 

ampliar a conscientização da sociedade no que refere à ao respeito e à defesa dos 

direitos humanos; 
 

▪ O compromisso com o levantamento de dados pertinentes e produção de conteúdo a 

ser disseminado através de relatórios/ publicações, etc; 
 

▪ Aplicação de pesquisas com os advogados, alunos e professores da faculdade de 

direito para identificar o grau de acesso e compreensão dos direitos humanos; 
 

▪ Destacou-se a importância de aproximar da nossa coordenadoria o público que tem ou 

presencia de forma recorrente a violação de direitos humanos. Todos ficaram de 

mobilizar mais agentes e líderes comunitários, moradores de periferias, advogados que 

atuem com este tema em comunidades etc. 
 

▪ Foi sugerido que possamos pensar numa pedagogia/linguagem mais didática para 

abordar os direitos humanos para além da abordagem jurídica; 
 

▪ Diminuição do formalismo acadêmico e promoção de uma abordagem mais didática 

sobre o tema; 
 

▪ Atuação junto com o judiciário e demais operadores do direito; 
 

▪ Promoção de atividades visando também outras subsecções da OAB no estado de São 

Paulo; 
 

▪ Identificação de parcerias com organizações que atuam em temas correlatos; 
 

▪ Promover exibição de filmes e documentários sobre o tema de DH; 
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▪ Realização de um seminário/congresso de DH; 
 

▪ Realizar publicações na revista, jornal site da OAB; 
 

▪ Promover debates/ rodas de conversa na TV OAB. 

Discutiu-se sobre a conveniência de se utilizar os canais disponibilizados pela própria OAB 

(TV, revista, jornal) para veicular informações e projetos relacionados à temática dos Direitos 

Humanos. 
 

Com base na atividades propostas e respectivos comentários, acordou-se que formaríamos os 

seguintes subgrupos de trabalho que, por ora, se dividem em: 
 

i. Mapeamento e Monitoramento de Atividades; 
 

ii. Educação em Direitos Humanos; 
 

iii. Eventos e Premiações; 
 

iv. Publicações. 
 

Ficou acordado que todos iriam se manifestar até o dia 01/03 acerca de qual/quais subgrupos 

gostariam de contribuir/ participar e, após a reunião, os membros seriam alocados dos 

respectivos Grupos de Trabalho e informados por email diretamente para a Gabriele. 

Ficou acordado também que iríamos definir através da plataforma “Doodle” a melhor data e 

horário para a próxima reunião do grupo, a ser realizada em março. Por ocasião dessa reunião, 

se espera que os subgrupos de trabalho já estejam formados e que possam propor atividades e 

prazos de execução das mesmas. 

 

 
 

Ana Amélia Mascarenhas Camargos 
Vice – Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-SP 
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