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ATA da 1ª Reunião do Núcleo de Memória da Comissão de Direitos Humanos da OAB-

SP, realizada no dia 25/06/2019. 
 

No dia 25 de junho de 2019, às 18h, na Escola Paulista de Direito, na Avenida Liberdade, 956, 

foi realizada a primeira reunião do Núcleo de Memória da Comissão de Direitos Humanos da 

OAB-SP, com a presença da coordenadora, Gabriela Shizue Soares de Araujo, e dos seguintes 

membros e colaboradores: Alessandro Oliveira Soares, Juliana Cardoso Ribeiro Bastos, Marisa 

Alves Vilarino, Magda Biavaschi, Karina Suzana da Silva Alves, Guilherme Lobo Marchioni, 

Flávio Kendi Hiasa, Takao Amano, Flávio de Leão Bastos Pereira, Renata Possi Magane, Elisa 

Lara Sena, Claudinei 

Vieira Silva, Matteo B. Giannella. 
 

A ausência da Dra. Marina Faraco foi justificada, em razão de compromisso acadêmico, e a 

consultora Silvia Pimentel não pode estar presente, em razão do falecimento de seu marido no 

último sábado, tendo sido manifestadas as condolências por todos os membros do núcleo. 

Após as apresentações iniciais, o colaborador Matteo B. Giannella foi designado para 

secretariar a reunião, que teve início com a apresentação das diretrizes do núcleo, por parte de 

sua coordenadora, Dra. Gabriela Araujo. 
 

Item 1 - Diretrizes do Núcleo: 
 

• Registro de Atividades da Comissão de Direitos Humanos desde sua criação, incluindo as 

atividades que estão sendo realizadas durante a presente gestão; 
 

• Memória da legislação de direitos humanos, incluindo um comparativo entre as 

legislações estadual, federal e internacional; 
 

• Memória da atuação dos advogados militantes de Direitos Humanos no Estado de São 

Paulo; 
 

• Este último ponto ainda fica sob dúvida, pois depende de reunião com o Núcleo de 

Combate à Violência Institucional, que será organizado pela presidente, Dra. Ana Amélia: 

memória da ditadura, atuação que havia sido atribuição da Comissão da Verdade e 

Justiça. 
 

Item 2 – Reunião Conjunta: 
 

• Proposta à presidente Ana Amélia de realização de uma Reunião Conjunta com os Núcleos 

de Violência Institucional e Núcleo de Acompanhamento Legislativo, para delimitar as áreas 

de atuação de cada qual e eventuais colaborações. 

Aberta a reunião para deliberações, os seguintes itens foram debatidos entre todos: 
 

Item 3 – Resgate da memória/histórico dos advogados que atuaram na defesa dos direitos 

humanos. 

 

Item 4 – Memória Interna: 
 

• Atuação da OAB na defesa dos direitos humanos; 
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• Integração com a OAB Nacional e Seccionais de outros Estados. 
 

Item 5 – Verba: 
 

• Temos direito ao uso dos auditórios, e contamos com o auxílio dos 11 funcionários da 

Comissão e eventualmente de um estagiário disponibilizado pela presidente Ana Amélia, bem 

como da assessoria de imprensa da OAB e demais canais de mídia e divulgação, desde que 

atendidos os requisitos regimentais. 
 

• Eventualmente podemos requerer verba específica à OAB, mas será necessário justificar a 

despesa, sempre após autorização prévia da presidente Ana Amélia. 
 

• Discutiu-se a possibilidade de requisição de especialistas e pesquisadores, especialmente 

historiadores, para auxiliar na composição do acervo. 
 

• Em caso de palestras e seminários pode-se buscar patrocínio externo, respeitando os padrões 

de moralidade e razoabilidade. 
 

Por fim, passou-se aos encaminhamentos, conforme abaixo relatado: 
 

Deliberações: 
 

• Dra. Magda Biavaschi fará um esboço para um seminário inicial que dê embasamento às 

propostas do presente Núcleo, com pesquisadores e historiadores profissionais e especialistas 

em memória; 
 

• Dr. Guilherme Marchioni, com auxílio do Dr. Takao, vai procurar estabelecer um depositório 

de advogados importantes para a construção e defesa dos direitos humanos, inclusive 

entrando em contato com a antiga Comissão da Verdade da OAB; 
 

• Dra. Marisa Vilarino fica inicialmente responsável por organizar um plano de ação ou esboço 

para que o núcleo trabalhe com as questões ligadas à legislação, contando com o auxílio da 

Dra. Karina Alves; 
 

• Estuda-se a criação de uma linha do tempo que una paralelamente as ações da Comissão de 

Direitos Humanos da OAB e as legislações e fatos históricos a ela contemporâneos; 
 

• A Dra. Renata Possi vai elaborar um projeto inicial, que poderá ser modificado após o 

seminário, para que possamos dar início à pesquisa de dados sobre a Memória da Comissão 

de Direitos Humanos; 
 

• No dia 03 de julho, às 10h30, os membros da comissão terão uma reunião com alguns dos 

responsáveis pelo acervo do Memorial da Resistência, para trocar experiências com relação 

ao método de pesquisa. 
 

Às 19h15 encerrou-se a reunião, com a assinatura de todos na lista de presença que segue anexa. 
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Ana Amélia Mascarenhas Camargos 

Vice – Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-SP 
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